SUMÁRIO

1 .MANIFESTO
Empreendedorismo Científico é o que nos direciona, motiva e emociona.
Levar esta ideia para a Universidade é a estratégia que escolhemos.

POR QUÊ?
Empreendedorismo porque nosso grande sonho é ver cada vez mais
tecnologias transformadas em empresas. E empresas com clientes
reais, dispostos a pagar pelos produtos e serviços ofertados. Não
discutimos as teorias de Inovação ou Design; no máximo, tomamos
emprestados alguns resultados destas disciplinas. Não por julgá-las
menos importantes, simplesmente porque nossa pegada é outra.
Fazemos Empreendedorismo como Ciência porque construímos uma
base metodológica que suporta nosso projeto. Não encontramos esta
base nos métodos científicos clássicos, dedutivo e indutivo. O método
dedutivo parte dos fundamentos gerais para os casos particulares. O
método indutivo deriva do estudo de casos particulares para levar a
conclusões mais generalizáveis. Você leu a palavra “novo” nas últimas
duas frases? Não! Empreendedorismo e inovação vêm com processos
iterativos, cujas conclusões emergem de ciclos de testes e aprendizado
– e nessa reflexão encontramos no método abdutivo de C.S.Pierce,
uma estrutura para ancorar a construção de nossa metodologia. Como
Pierce, entendemos que não há certezas primordiais, apenas hipóteses
a serem experimentadas. Ainda como Pierce, acreditamos que a cadeia
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de hipóteses evolui ao longo dessas experimentações e, portanto, não
nasce fixa, imutável, determinada. Modifica-se a hipótese e a cadeia de
experimentos à medida que esses são realizados. Novas idéias fluem
como resultado possível e bem-vindo da execução do processo. Mudar
é algo natural.
O poeta espanhol Antonio Machado, transformou esta visão em poesia:

Caminhante, são teus passos
o caminho e nada mais;
caminhante, não há caminho,
faz-se caminho ao andar.
Ao andar se faz caminho,
e ao voltar a vista atrás
se vê a senda que nunca
se voltará a pisar.
Caminhante, não há caminho,
mas sulcos de escuma ao mar.
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Escolhemos a base universitária como estratégia. Não somente
porque nos é próxima, como também como give back: somos o que
somos, graças ao muito que aprendemos em nossa passagem (e
estadia...) na Universidade, particularmente, na Universidade de São
Paulo. Compreendemos que é obrigação da Universidade do Século
XXI formar o indivíduo de modo holístico: seu conhecimento científico
e técnico, a compreensão ampla da sociedade e o desenvolvimento
para sua inserção na sociedade. É neste último aspecto em que nos
concentramos: preparar empreendedores e cuidar de sua inserção na
sociedade. Este fazer distancia-se da prática docente requerida para o
ensino conteudista: em vez de professores/facilitadores, precisa-se de
coaches. E muito deste texto é dedicado a eles.

ESPERAMOS QUE NOSSA PAIXÃO
CONTAMINE VOCÊ!
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