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A INFLUÊNCIA DOS MECANISMOS DE SUPORTE 

OFERTADOS PELAS ICT’S NA FORMAÇÃO DE SPIN-OFFS 

ACADÊMICAS 
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Nadir Souza Saleri 

Ralciney Márcio Carvalho Barbosa 
 

 

Resumo: As universidades têm se reorientado para o desenvolvimento da sua terceira missão 

com o objetivo de transferir o conhecimento gerado nos distintos campos de pesquisa 

acadêmica para a sociedade. Nessa perspectiva, o objetivo deste artigo é identificar a influência 

dos mecanismos de suporte: regulamentos universitários, serviços de incubação, apoio 

financeiro e educação empreendedora como influenciadores do processo de geração de 

empreendimentos inovadores, spin-offs acadêmicos na região nordeste do Brasil. Para tanto, 

foi realizada uma pesquisa qualitativa, tendo como estratégia a triangulação de dados e, como 

instrumento de coleta de dados visitas técnicas aos parques tecnológicos de quatro Instituições 

de Ensino Superior, além de análise dos sites dessas instituições e entrevistas. Os resultados 

indicam que a influência dos regulamentos universitários, serviços de incubação, suporte 

financeiro e educação empreendedora influenciam na formação de empreendimentos 

inovadores, spin-offs acadêmicos. As universidades devem investir em mecanismos e políticas 

para o desenvolvimento destas organizações. 

 

Palavras-chave: Spin-offs acadêmicas; empreendedorismo universitário; educação 

empreendedora 

 

1 Introdução 
 

As universidades têm se reorientado estrategicamente para o desenvolvimento da sua 

terceira missão com o objetivo de transferir o conhecimento gerado nos distintos campos de 

pesquisa acadêmica para a sociedade e as empresas na forma de produtos e serviços (Hossinger; 

Chen; Werner, 2020).  A transferência de conhecimento pode gerar negócios inovadores, 

fortalecer a competitividade dos setores produtivos e promover o desenvolvimento 

socioeconômico (Algieri; Aquino; Succurro, 2013). 

Alguns estudos têm observado a significância da influência das organizações para criação 

de spin-offs acadêmicos, sobretudo da universidade (Algieri; Aquino; Succurro, 2013). Outros 

observam as relações entre a produção científica e o engajamento acadêmico na atividade 

empreendedora, enfatizando a relação complementar entre as duas atividades (Berbegal-

Miranbent; Ribeiro. Soriano; Garcia, 2015). 

O tema, no entanto, necessita ser mais pesquisado, principalmente em países em 

desenvolvimento como o Brasil, onde a falta destes trabalhos é, ainda, significativamente 

limitada diante das demandas governamentais, econômicas e sociais que envolvem a temática 

(Freitas et al., 2011; Collarino; Torkomian, 2015).  

Assim, este trabalho vai tratar especificamente da categoria meso, estabelecida nos 

estudos de Hossinger et al (2020). Esse nível, segundo os autores, foca nas organizações de 

origem das spin-offs universitárias, como as universidades ou outras instituições acadêmicas e 

as relações estabelecidas entre ambas. Os fatores de influência no nível meso são classificados 



 

 

em três categorias principais: características da universidade; orientações de pesquisa e 

mecanismos de suporte. 

 A proposta deste estudo é a realização de uma análise de multicasos de instituições de 

ensino superior no estado do Ceará. Essa pesquisa se justifica por existirem poucos trabalhos 

que apresentam e discutem essa temática no Brasil e, mais especificamente, no nordeste 

brasileiro. 

A proposta deste estudo é apoiar a compreensão científica de maneira mais profunda 

sobre regulamentos universitários; serviços de incubação, apoio financeiro e educação 

empreendedora na maturidade tecnológica de spin-offs acadêmicas na região nordeste do 

Brasil. Lacuna de pesquisa apontada por estudos anteriores (Landry; Amara; Saïhi, 2007; 

Botelho; Almeida, 2010; Hossinger; Chen; Werner, 2020).  Permitindo com os resultados da 

pesquisa, ainda, comparações entre as regiões e nações de diferentes culturas e tradições 

permitindo o avanço da temática em regiões que geram motivações distintas ao empreendedor 

(Fisch et al., 2015). 

A questão de pesquisa que norteia este estudo é: qual a influência dos mecanismos de 

suporte: regulamentos universitários, serviços de incubação, apoio financeiro e educação 

empreendedora como influenciadores do processo de geração de empreendimentos inovadores, 

spin-offs acadêmicas? 

O objetivo geral será a identificar a influência dos mecanismos de suporte: 

regulamentos universitários, serviços de incubação, apoio financeiro e educação 

empreendedora como influenciadores do processo de geração de empreendimentos inovadores, 

spin-offs acadêmicas 

Os objetivos específicos deste trabalho são: analisar os regulamentos universitários e 

sua relação com a criação de spin-offs acadêmicas; identificar a influência dos serviços de 

financiamento e da educação empreendedora e sua relação com a criação de spin-offs 

acadêmicas; entender como ocorre a relação entre essas variáveis no suporte do 

desenvolvimento de spin-offs acadêmicas. 

Desta maneira, o presente estudo na tentativa de redução desta importante lacuna de 

pesquisa para o Brasil, ao mesmo tempo, que se impõe em estudos para América Latina e 

aponta para literatura mundial de forma sistemática dada à magnitude como as spin-offs 

acadêmicas de países emergentes como Brasil vêm ganhando interesse crescente. 

Neste trabalho, para melhor compreensão do tema, o referencial teórico aborda os 

regulamentos universitários, serviços de incubação, suporte financeiro e educação 

empreendedora relacionados ao suporte do desenvolvimento de spin-offs. A seguir, apresenta-

se a metodologia que adotará uma abordagem qualitativa de múltiplas fontes, tendo como 

estratégia a triangulação de dados, e como ferramenta de coleta de dados entrevistas 

semiestruturadas, visitas técnicas in loco e análise dos sites das instituições investigadas 

seguida dos resultados e discussão e, por fim, as considerações finais da pesquisa.  
 

2 Referencial Teórico 
 

A Universidade tem suas bases solidificadas no tripé, considerado indissociável do 

ensino, da pesquisa e da extensão. Entretanto, segundo Hossinger et al (2020), uma “terceira 

missão” foi integrada às já existentes, que busca transferir o conhecimento de diferentes áreas 

de pesquisa para o setor industrial e a sociedade que são as Spin-offs Universitárias (SOU). 

As SOU são identificadas como uma nova empresa que se caracteriza por explorar 

novas tecnologias ou ideias dentro das universidades, onde os membros são ligados a essas 

instituições (Nicolaou e Birley 2003), sendo esse papel desenvolvido, reconhecido em nível 

mundial (Block et. al. 2017). 



 

 

Nessa perspectiva, o referencial teórico desta pesquisa vai tratar especificamente da 

categoria meso, estabelecida nos estudos de Hossinger et al. (2020). Esse nível, segundo os 

autores, foca nas organizações de origem das SOU, como as universidades ou outras 

instituições acadêmicas e as relações estabelecidas entre ambas. Os fatores de influência no 

nível meso são classificados em três categorias principais: características da universidade; 

orientações de pesquisa e mecanismos de suporte.  

Nos mecanismos de suporte, os elementos-chave (variáveis) apresentados são os 

regulamentos universitários; serviços de incubação, apoio financeiro e educação 

empreendedora, sendo essas as variáveis que serão tratadas nessa pesquisa em seu referencial 

teórico.  

2.1 Regulamentos Universitários 

 

A formação de spin-offs deve ser percebida como um processo a ser realizado em quatro 

etapas, sendo estas: Etapa 1: “gerar ideias de negócios a partir da pesquisa”; Etapa 2: “finalizar 

projetos de novos empreendimentos a partir de projetos”; Etapa 3: “lançar empresas spin-off 

de projetos”; Etapa 4: “reforçar a criação de valor econômico pelas empresas spin-off” 

(Ndonzuau et al., 2002). Entretanto, essas etapas para que se concretizem no ambiente 

universitário, necessitam do suporte dessas instituições. 

Para Landry et al (2006), é de fundamental importância existir um mecanismo de apoio 

ao empreendedorismo universitário para fomentar a formação das SOUs. Essas ações devem 

ser estabelecidas por políticas e regulamentos internos das instituições. As decisões a serem 

tomadas pelos acadêmicos que pensam em empreender, são dependentes dessas 

regulamentações, por esse motivo, essas devem ser claras e específicas (Muscio et al. 2016). 

Diversos autores estudam esses temas, sendo esses: políticas de conflito de interesses 

(Muscio et al. 2016), políticas de licença (Caldera e Debande 2010), políticas de propriedade 

de inventores (Kenney e Patton 2011), regulamentos legislativos (Fini et al. 2011) e apoio 

administrativo (Meoli e Vismara 2016) a fim de estimular e favorecer o empreendedorismo 

acadêmico na criação de spin off  nas universidades. 

Outro ponto importante a ser considerado nesta regulamentação, é o estabelecimento 

de um sistema de recompensa voltado para aqueles alunos que se voltam para o 

empreendedorismo no ambiente universitário, pois segundo Huyghe e Knockaert (2015); Kolb 

e Wagner (2015), isso também pode afetar as intenções de spin-off dos acadêmicos. Para tanto, 

políticas universitárias adequadas podem contribuir na elaboração de contratos de 

licenciamento para atuar como um mecanismo de incentivo e estimular os pesquisadores a 

divulgarem seus achados e participar do processo de comercialização (Jensen e Thursby, 2001). 

 

2.2 Serviços de Incubação 

 

Os serviços de incubação, assim como, a disponibilidade de infraestrutura, são 

entendidos como elementos importantes para o incentivo e apoio ao empreendedorismo 

universitário (Landry et al. 2007; O'Shea et al. 2007; Algieri et al. 2013; Conceição et al. 2017; 

Fini et al. 2017). Essas ações servem de incentivo para transformar os resultados das pesquisas 

úteis ao mercado, visto que, essas estruturas são consideradas como escritórios de transferência 

de tecnologia e parques científicos (tecnológicos) (Algieri et al. 2013), além de motivar a 

criação de SOU. 

Nessa perspectiva, na revisão de literatura realizada por Hossinger et al (2020), os 

mesmos identificaram que o desempenho de transferência de tecnologia das universidades foi 

positivamente associado ao tamanho e experiência dos escritórios de tecnologia, bem como, à 

qualidade e especialização do pessoal envolvido. 



 

 

Os parques científicos (tecnológicos), estruturados dentro das universidades, melhoram 

de forma significativa o desempenho das spin off, pois proporcionam serviços valiosos, dando 

suporte técnico e gerencial a essas, além da possibilidade de abrir portas para a busca de 

financiamentos (Berbegal-Mirabent et al. 2015), treinamento e mentoria para que se crie uma 

mentalidade empreendedora (Gómez Gras et al. 2008). Dentro dessa perspectiva, os escritórios 

de tecnologia são considerados um dos mecanismos que a universidade encontra de transferir 

conhecimentos, reconhecendo esse mecanismo como um recurso estratégico que traz vantagens 

competitivas a essas instituições (Landry et al, 2006). 

Na Espanha, por exemplo, os escritórios de transferência de tecnologia estão presentes 

em quase todas as universidades e prestam diversos serviços, dentre os quais: (i) avaliação da 

qualidade das invenções divulgadas pelos investigadores, (ii) apoio ao pedido de patentes, (iii) 

negociação de contratos de licenciamento, (iv) ponto de contacto para pesquisa colaborativa e 

por contrato, e (v) apoio a pesquisadores na criação de spin-offs de base universitária (Caldera; 

Debande, 2010) 

Especificamente, no que diz respeito ao produto dessas pesquisas, as patentes são os 

indicadores mais utilizados para refletir as atividades empreendedoras dos pesquisadores 

universitários, pois representam fontes alternativas de receita para universidades e 

pesquisadores universitários, representando assim, um ativo que pode ser utilizado como 

recurso para criação de spin offs  (Landry et al, 2006).  

Vale ressaltar que existem dois canais por meio dos quais os parques tecnológicos 

podem influenciar a transferência de tecnologia universitária. O primeiro diz respeito  à 

proximidade geográfica, pois isso de certa forma facilita os fluxos de informação, reduzindo 

os custos operacionais e aumentando o sucesso das relações entre a universidade e a indústria. 

O segundo tem relação com a infraestrutura ofertada pelas universidades para o 

desenvolvimento dos achados tecnológicos, visto que, a maioria das pesquisas estão em estágio 

embrionário e, esses serviços de incubação, facilitam o desenvolvimento e teste da nova 

tecnologia e o rateamento de custos de desenvolvimento (Jensen e Thursby, 2001; Siegel et al, 

2003).  

2.3 Suporte financeiro 

 

O suporte financeiro também é outro fator importante para o incentivo e suporte ao 

empreendedorismo universitário. Há uma diferença entre países e regiões com situação 

financeira e mercadológica superior, tendo uma maior oportunidade de sucesso no 

empreendedorismo, as barreiras empreendedoras têm um índice menor do que em países menos 

desenvolvidos, evidências empíricas nos artigos revisados indicam que há essa diferença 

(Davey et al. 2016; Neves e Franco 2016). 

O networking originado nas universidades facilita na aquisição de conhecimento 

tecnológico e apoio financeiro (Huynh 2016). Já foi observado que ASOs mostram um 

desempenho diferenciado devido às variações nos apoios nos departamentos iniciais que 

tomam impulso e apresentam um desempenho maior se o departamento cooperar no 

desenvolvimento de competências empreendedoras (Rasmussen et al., 2014). 

A performance da ASO pode variar entre regiões metropolitanas, podendo maximizar 

o potencial das redes de aprendizado, beneficiando a inovação e o desempenho, podendo variar 

em cidades menores, tendo em vista que em cidades menores as empresas possuem recursos e 

contatos limitados (Soetanto e Van Geenhuizen 2009; van Geenhuizen e Soetanto 2013). Para 

superar possíveis problemas financeiros, muitas ASOs já recorreram a programas de 

financiamento do governo, provando sua eficácia para ajudar a superar problemas de 

financiamento (Rasmussen e Sørheim 2012). 

 

2.4 Educação empreendedora  



 

 

 

 E por fim, a educação empreendedora é outro fator para o incentivo ao 

empreendedorismo universitário, afetando diretamente os acadêmicos para criação e 

desenvolvimento de negócios (Raposo et al. 2008). Muitos estudiosos dão ênfase na 

contribuição significativa da educação empreendedora dos acadêmicos, como uma forma de 

melhoria da auto eficácia empreendedora e da intenção empreendedora (Turker e Selcuk 2009; 

Alonso-Galicia et al. 2015; Moog et al. 2015; Huynh 2016). 

 Estimular a mentalidade empreendedora e aumentar seu potencial empreendedor pode 

aumentar consideravelmente sua predisposição para a sua auto empregabilidade e introduzir a 

educação empreendedora no campo acadêmico é uma forma eficaz de alcançar esse objetivo. 

Tanto a habilidade empreendedora quanto o impulso empreendedor podem ser fortalecidos 

através de programas de educação e treinamento (Walter e Block 2016; Raposo et al. 2008).  

 Diferentes eventos podem ser ofertados, como palestras de empreendedores de sucesso, 

workshops e seminários, que devem ser ofertados regularmente, resultando em novos 

conhecimentos acadêmicos e oportunidade de ampliação de suas redes (Visintin e Pittino 

2014).  
 

 

3 Metodologia Proposta 
 

O presente estudo utiliza a estratégia da triangulação de dados, de acordo com Vergara (2014) 

utiliza diversos métodos para investigar um determinado fenômeno. A coleta de dados foi 

viabilizada através de visitas técnicas nos parques tecnológicos, centros de empreendedorismo, 

incubadoras e laboratórios e 8 entrevistas realizadas em 4 Instituições de Ensino Superior (IES) 

do Estado do Ceará. A escolha das IES deveu-se ao destaque no desenvolvimento de projetos 

de inovação tecnológica desenvolvidos nos últimos 3 anos, bem como destaque para ativação 

dos seus recentes parques tecnológicos e incubadoras. Ainda justifica-se pelo destaque dessas 

instituições em rankings de registros de propriedades industriais, como patentes e registro de 

software e o forte posicionamento ascendente destas instituições em rankings de pesquisa de 

alto impacto na américa latina. A limitação da amostragem ocorreu devido a inexistência de 

spin-offs acadêmicos que sejam advindas das características definidas, por O'Shea et al. 2007. 

 
Quadro 1 – Universidades estudadas e caracterização    

 

UNIVERSIDADES 

AVALIADAS 

DESCRIÇÃO DAS UNIVERSIDADES 

A UNIVERSIDADE PÚBLICA ESTADUAL 

B UNIVERSIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS 

C UNIVERSIDADE PÚBLICA FEDERAL DA CAPITAL 

D INSTITUTO PÚBLICO FEDERAL DA CAPITAL 

Fonte: Próprios autores 

 

Foi avaliada neste artigo como os mecanismos de suporte ao empreendedorismo 

inovador das universidades facilitam a criação de Spin-offs acadêmicas, sendo avaliados os 



 

 

regulamentos universitários, os serviços de incubação, o suporte financeiro e a educação 

empreendedora. 

 
Quadro 2 – Mecanismos de suporte abordados pela revisão de literatura  

 

REGULAMENTOS UNIVERSITÁRIOS Caldera A, Debande O (2010); Fini R, Grimaldi R, 

Santoni S, Sobrero M (2011); Huyghe A, Knockaert 

M (2015); Jensen, R., Thursby, M. (2001). 

Kenney M, Patton D (2011); Kolb C, Wagner M 

(2015); Landry R, Amara N, Rherrad I (2006); Meoli 

M, Vismara S (2016); Muscio A, Quaglione D, 

Ramaciotti L (2016); Ndonzuau, F.N., Pirnay, F., 

Surlemont, B. (2002). 

SERVIÇOS DE INCUBAÇÃO Algieri B, Aquino A, Succurro M (2013); Berbegal-

Mirabent J, Ribeiro-Soriano DE, García JL (2015); 

Caldera A, Debande O (2010) 

Conceição O, Faria AP, Fontes M (2017); Fini R, Fu 

K, Mathisen M, Rasmussen E, Wright M (2017); 

Gómez Gras JM, Galiana Lapera DR, Solves IM, 

Verdú Jover AJ, Azuar JS (2008); Hossinger, S. M., 

Chen, X., & Werner, A. (2020); Jensen, R., Thursby, 

M. (2001); Landry R, Amara N, Rherrad I (2006); 

Siegel, D.S., Waldman, D., Link, A. (2003). 

SUPORTE FINANCEIRO  Davey et al. (2016); Huynh (2016); Rasmussen et al., 

(2014); Soetanto e Van Geenhuizen (2009); Van 

Geenhuizen e Soetanto (2012); Van Geenhuizen e 

Soetanto (2013); Rasmussen e Sørheim (2012). 

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA Raposo et al. (2008); Turker e Selcuk (2009); Shinnar 

et al. (2014); Alonso-Galicia et al. (2015); Moog et 

al. (2015); Huynh (2016); Walter e Block (2016); 

Visintin e Pittino (2014). 

Fonte: Próprios autores 

 

O percurso metodológico seguiu o caminho explicitado na figura abaixo: 
 

Figura 1 – Percurso metodológico da pesquisa 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

4  Resultados e discussão 
 

Foi perceptível os avanços no suporte às atividades empreendedoras inovadoras 

desenvolvidas pelas universidades avaliadas nos últimos anos, o conjunto de políticas e 

instrumentos implementados pelas universidades para dar suporte a atividades empreendedoras 

inovadoras é bastante variada, conforme a necessidade de intervenção da spin-offs acadêmica 

e escritórios de transferências de tecnologia  

 

4.1 Regulamentos Universitários e a Formação de Spin-Offs Acadêmicas 

 

Nesta etapa verificou-se que os escritórios de transferência de tecnologia e/ ou inovação 

são recentes. Nas universidades públicas são denominados Núcleos de Inovação Tecnológica, 

os NITs. Na universidade A, a pioneira, neste sentido, em 2004 foi fundado o primeiro do 

estado em virtude da demanda tecnológica do programa de doutorado em rede de 

Biotecnologia. Em 2011 as universidades C e D fundam os seus NITs, no caso de B seu 

homólogo. 

Todas as universidades analisadas ampliaram suas atividades de promoção de ideias 

empreendedoras entre professores e alunos com eventos de incursão empreendedora como 

hackathons, ideations, bootcamps e competições de programação, conforme (Mustar e Wright 

2010) este são o primeiro conjuntos de políticas de conscientização sobre a possibilidade de 

iniciar um negócio e seguir uma carreira empreendedora. Destacando-se o pioneirismo C e D, 

porém muito estimulados por programas de incursão ao empreendedorismo desenvolvidos 

incentivados pelo governo, principalmente o estadual. As universidades B e C possuem o 

incentivo a estes eventos ligados aos centros e departamentos o que favorece a disseminação 

destas competições, como recomenda (Siegel et al., 2007). 

As universidades A,C e D têm avançado na questão do estabelecimento de contratos 

com os membros do seus corpos docentes que atentem para a necessidade do estímulo ao 

desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica e empreendimentos inovadores, 

baseados no marco legal da inovação. No entanto, se percebe ainda a exigência de elevada 



 

 

carga horária dos pesquisadores e empreendedores inovadores em sala de aula para todas as 

instituições. Na universidade B percebe-se um avanço com relação a contratos de 

pesquisadores dedicados ao desenvolvimento de projetos, porém, não existe o mesmo estímulo 

para empreendimentos inovadores. Tais regulamentos, apresentaram-se como fundamentos 

importantes para a constituição de negócios. 

Nessa perspectiva, o clima empreendedor dentro das Instituições de Ensino Superior é 

um determinante crítico. Sendo esse clima favorável, a possibilidade do envolvimento dos 

acadêmicos na criação de spin-offs e demais atividades empreendedoras, seria bem maior 

(Feola et al. 2019). Para Rasmussen et al. (2014), os departamentos devem proporcionar uma 

assistência mais direta para que fosse dada melhores condições de aumentar a aquisição de 

recursos acadêmicos. 

Os laboratórios de PD&I das universidades ainda são ambientes que possuem 

procedimentos para de utilização das empresas nascentes, mas no geral as universidades 

permitem o acesso às startups que necessitam de instalações de alto valor tecnológico para 

desenvolverem seus projetos tecnológicos. No geral as universidades proporcionam espaços 

coworking e serviços subsidiados, o que beneficia aos negócios nascentes em sua fase inicial, 

este serviço de apoio mostrou-se fundamental para o desenvolvimento de negócios nos seus 

primeiros meses. Segundo Freitas et al (2011), o que é fundamental para a concretização de um 

novo empreendimento é inicialmente o desenvolvimento do produto comercial para, a seguir, 

incubar a empresa nascente. A avaliação dessas inovações deve ser realizada pelo ETT da 

instituição paterna. 

As normas de propriedade intelectual, apresentam-se como bastante estruturadas, é 

possível perceber nos sites e nas conversas com os pesquisadores que as normas são claras e 

bem colocadas pelos NITs e Escritórios de Inovação das universidades, no entanto, apesar das 

universidades C e D estarem nos rankings das universidades que mais depositam propriedades 

industriais, a primeiras destaca-se pelas patentes, enquanto a segunda destaca-se pelo depósito 

de registros de programas de computador. Porém, o volume de propriedades intelectuais das 

universidades não se convertem em empreendimentos inovadores. Esse é um determinante 

crítico, qual seja, o clima empreendedor nas universidades. À medida que esse clima vai se 

tornando favorável, poderia haver um incentivo na criação de atividades empreendedoras 

(Hossinger et al. 2020). 

 

4.2 Serviços de incubação e a Formação de Spin-Offs Acadêmicas 

  

 Os serviços de incubação oferecidos pelas universidades são responsáveis pelo 

aprimoramento de ideias desenvolvidas nos eventos de incursão ao empreendedorismo. As 

incubadoras universitárias, presentes em todas as instituições estudadas, são responsáveis por 

realizarem chamadas/ editais para ideias que justifiquem a tentativa de iniciar um novo negócio. 

 O apoio aos negócios nascentes são considerados fundamentais pelos entrevistados, 

uma vez que as incubadoras oferecem metodologias e ferramentas para os negócios nascentes, 

bem como a conexão com outras empresas do mercado, além de disponibilizarem a 

infraestrutura física e realizarem o acompanhamento dos negócios nas suas fases iniciais. 

 As empresas abrigadas nos parques tecnológicos das universidades B e C são 

importantes conexões para as empresas nascentes, no entanto, os serviços disponibilizados 

pelas universidades para essas empresas são semelhantes às disponibilizadas em programas de 

aceleração em C. Já em D a característica dos negócios, empresas consolidadas, permite que 

as universidades ofereçam serviços na forma de projetos de inovação mais voltados ao 

desenvolvimento de produtos e serviços em colaboração.  

 Na perspectiva prática, a comercialização dessas pesquisas traz impactos positivos nos 

aspectos acadêmicos, econômicos e políticos, por meio de convênios celebrados entre 



 

 

universidades e indústrias, com acordos de licenciamento e empresas que ocupam os parques 

tecnológicos resultando em receitas adicionais para as instituições e oportunidade de negócios 

para os pesquisadores (Caldera; Debande, 2010). 

Ao se analisar este cenário na Europa, a transferência de tecnologia universitária 

promove um interesse entre os que formulam as políticas públicas, assim como, pela 

quantidade de iniciativas neste campo (Comissão Europeia, 2004 e 2008), por outro lado, não 

se verifica uma análise mais aprofundada sobre a eficiência de transferência dessa tecnologia. 

 

4.3 Suporte Financeiro e a Formação de Spin-Offs Acadêmicas 

 

  As universidades apresentam, notoriamente, falta de recursos disponíveis para capital 

semente,  no entanto oferecem serviços de parceiros, como serviços de créditos em nuvem, 

suporte técnico para desenvolvimento de arquiteturas de software, práticas de criação e teste. 

Foi encontrado na pesquisa a educação empreendedora para o desenvolvimento dos negócios, 

podemos considerar que o apoio financeiro vem também com o subsídio dos espaços de 

coworking, bem como o acesso a laboratórios que são de valiosa importância para o 

desenvolvimento de produtos e serviços. 

  Recursos para contratação de novos colaboradores ou equipamentos são escassos e não 

é comum no ecossistema local. Os editais semestrais, conforme os entrevistados, são 

disponibilizados pela fundação de amparo local e instituições de fomento regional e federal.  

Para Botelho e Almeida (2010), as políticas governamentais de apoio afetam a 

conservação e o crescimento da ASO de forma mais competente quando o ambiente 

empresarial é fraco dentro de uma região. Programas mais específicos de financiamento 

juntamente com diferentes justificativas fornecidas pelos governos demonstram ser 

instrumentos efetivos para ajudar as ASOs a superar problemas de financiamento (Rasmussen 

e Sørheim 2012). 

 

4.4 Educação Empreendedora e a Formação de Spin-offs Acadêmicas 

 

É possível perceber que as instituições avaliadas utilizam, ainda, meios clássicos para 

divulgação e transferência de tecnologia, usando publicações científicas como principal 

ferramenta para a divulgação científica do conhecimento desenvolvido pela universidade. A 

publicação científica ainda é o principal foco da maioria dos pesquisadores destas instituições. 

 Muito embora ocorra concordância dos entrevistados com relação a necessidade e ao 

aumento das preocupações empreendedoras nas universidades. O que se pode observar é que 

nas matrizes curriculares dos cursos de graduação disponibilizados pelas instituições em seus 

sítios eletrônicos não retratam o discurso. Destaque para a universidade D que 

predominantemente possui no mínimo uma disciplina de empreendedorismo em suas matrizes 

curriculares. Outra boa prática pode se observar é que os cursos de pós-graduação stricto sensu 

das universidades A e B apresentam em suas matrizes disciplinas de empreendedorismo e/ou 

inovação tecnológica e/ou transferência de tecnologia. 

Jensen e Thursby (2001) e Macho-Stadler et al (2007) indicam que políticas 

universitárias adequadas podem contribuir na elaboração de contratos de licenciamento bem 

definidos podendo ser um estímulo aos pesquisadores a divulgar seus trabalhos e participar do 

processo de comercialização, como já ocorre em instituições dos Estados Unidos, onde uma 

parcela maior de royalties vai para o pesquisador a fim de gerar mais pesquisas e maior receita 

de licenciamento (Lach e Schankerman, 2008). 

Com relação a formação de spin-offs acadêmicas, duas condições são fundamentais e 

devem estar atribuídas como política institucional de apoio à criação de spin-offs. A primeira 

tem relação a criação de programas que deem incentivo à criação de spin-offs e, a segunda, se 



 

 

a universidade tem a participação em um fundo de capital de risco para financiar os estágios 

iniciais das spin-offs (Caldera; Debande, 2010). 
 

5  Conclusão 
 

Embora seja reconhecida pela literatura a importância de características de nível 

individual (Fini et al. 2011) como importantes determinantes para criação de novos 

empreendimentos inovadores, priorizamos neste artigo o papel das universidades locais no 

lançamento de empreendimentos de base tecnológica. Mais especificamente, examinamos as 

dimensões de nível meso, proposto pelos estudos de Hossinger et al (2020), examinadas em 

pesquisas anteriores. 

Nossos resultados indicam que a influência dos regulamentos universitários, serviços 

de incubação, suporte financeiro e educação empreendedora tem influência positiva na 

formação de empreendimentos inovadores, spin-offs acadêmicos. O que se pode perceber, 

portanto, é que para fomentar a geração de empresas spin-offs acadêmicas, as universidades 

devem investir em mecanismos e políticas para o desenvolvimento destas instituições.  

Conclusões podem ser obtidas a partir dos resultados apresentados. Em primeiro lugar, 

ao abordar a questão de como incentivar a criação de spin-offs acadêmicos, as universidades 

devem buscar um conjunto de diferentes formas de apoio, o que se percebe é que a influências 

das políticas públicas ainda são importantes fatores impulsionadores destes empreendimentos 

nascentes.  

Em segundo lugar, as instituições apresentam ainda fragilidade na geração destas 

instituições, por possuírem recentes instalações e infraestruturas voltadas para o 

desenvolvimento destas instituições, outro fator que se pode observar é que nos planejamentos 

estratégicos dessas universidades é necessário considerarem os efeitos provenientes dos seus 

diferentes mecanismos de apoio, buscando compreender e estabelecer medidas de 

acompanhamento com informações detalhadas da eficácia de cada mecanismo. 

Apesar da luz lançada por nossos resultados, primeiro focamos atenção na criação 

destas instituições o que não observa questões de desempenho destas instituições e também 

não se propôs a realizar a análise de eficácia dos mecanismos de apoio das IES. Sugerimos, 

então, que pesquisas futuras realizem análise incluindo uma maior amostra de instituições de 

outros estados do país, bem como focar em outros fatores de influência em nível micro e macro, 

propostos por Hossinger et al (2020). 
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das políticas públicas ainda são importantes fatores impulsionadores destes empreendimentos 

nascentes.  

Em segundo lugar, as instituições apresentam ainda fragilidade na geração destas 

instituições, por possuírem recentes instalações e infraestruturas voltadas para o 

desenvolvimento destas instituições, outro fator que se pode observar é que nos planejamentos 

estratégicos dessas universidades é necessário considerarem os efeitos provenientes dos seus 

diferentes mecanismos de apoio, buscando compreender e estabelecer medidas de 

acompanhamento com informações detalhadas da eficácia de cada mecanismo. 

Apesar da luz lançada por nossos resultados, primeiro focamos atenção na criação 

destas instituições o que não observa questões de desempenho destas instituições e também 

não se propôs a realizar a análise de eficácia dos mecanismos de apoio das IES. Sugerimos, 

então, que pesquisas futuras realizem análise incluindo uma maior amostra de instituições de 

outros estados do país, bem como focar em outros fatores de influência em nível micro e macro, 

propostos por Hossinger et al (2020). 
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A OTIMIZAÇÃO DAS CAPACIDADES DINÂMICAS EMPREGANDO 

INTERNET DAS COISAS E A VANTAGEM COMPETITIVA DAS STARTUPS 

CLEANTECH 

  

 

 

Resumo: O propósito desse artigo é apresentar um modelo de desenvolvimento de capacidades 

dinâmicas via IoT para obtenção de vantagem competitiva nas startups Cleantech. Os resultados 

fornecem um modelo que ilustra como o IoT pode desenvolver capacidades dinâmicas, 

considerando fatores como agilidade organizacional, minimização de custos e previsibilidade 

para mitigar riscos e incertezas. Os resultados também revelam como a tecnologia pode 

fomentar capacidades, pelas lentes teóricas utilizadas, estruturando modelos de negócios para 

obtenção de vantagem competitiva, corroborando cientificamente com as lacunas de pesquisa 

encontradas. Observou-se a relevância das categorias entre a associação do IoT e o 

desenvolvimento de capacidades dinâmicas para obtenção de vantagem competitiva das 

Cleantechs. O método consistiu em um estudo de caso múltiplo. O estudo levantou diferentes 

casos, respectivos ao contexto de pesquisa, fornecendo caminhos estruturais de análise. As 

contribuições evidenciam caminhos para obtenção de vantagens competitivas e endereçam 

soluções de cunho ambiental e social no desenvolvimento empresarial. 

 

Palavras-Chave: Internet of Things; Capacidades Dinâmicas; Vantagem Competitiva; 

Cleantech. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A evolução tecnológica nas organizações tem orientado os modelos de negócios de 

empresas para adotar tecnologias que forneçam vantagem competitiva nos negócios (KLEIN; 

PACHECO; RIGHI, 2017; MARX; DE PAULA; UEBERNICKEL, 2021). As empresas 

perseguem conhecimentos, capacidades e competências para obter um diferencial via 

posicionamento e preço, atendendo anseios da sociedade e economia por meio de inovações 

(CAPROTTI, 2012; HORWITCH; MULLOTH, 2010; WARNER; WAGER, 2019; 

NORONHA; BENTO; RUFINO; ROCHA, 2022). 

Em paralelo à evolução tecnológica, as capacidades empresariais têm um papel 

fundamental para a adaptação das organizações ao contexto de novas tecnologias para obtenção 

de vantagens empresariais (TEECE; LEITH, 2016; TEECE, 2017). Neste sentido, a literatura 

apresenta as capacidades dinâmicas como fonte organizacional para sentir, planejar e 

reconfigurar os negócios de forma ágil para enquadramento nos contextos industriais 

tecnológicos (BADEN-FULLER; TEECE, 2020; TEECE; PETERAF; LEIH, 2016). 

Dentre as tecnologias existentes no prisma das organizações, o IoT (Internet of Things) 

destaca-se fornecendo recursos digitais para tornar as empresas inteligentes, integradas em 

termos de sistema e armazenamento de dados, possibilitando mobilidade competitiva para 

empresas que operam a tecnologia (PACHECO et al., 2016; KLEIN et al., 2017). O IoT torna 



 

 

possível que empresas de diferentes setores explorem outras tecnologias (e.g. Big Data, Data 

Analytics) de forma inovadora (HOPKINS; HAWKING, 2018; CÔRTE-REAL et al., 2020). 

Os estudos existentes apontam oportunidades para investigação o IoT como uma 

tecnologia que além de proporcionar a estruturação dos modelos de negócios, fornece diferentes 

capacidades para desempenho organizacional (PACHECO; KLEIN; RIGHI, 2016). O IoT pode 

estar presente com uma solução que fornece o refinamento de produtos e serviços, endereçando 

demandas consumidoras para setores de tecnologia limpa e energia (KLEIN; PACHECO; 

RIGHI, 2017; BEDI, 2018; KORESHOFF; ROBERTSON; LEONG, 2013). 

Nesta perspectiva do IoT e suas soluções para diferentes setores, este trabalho 

aprofundará a associação entre os conceitos de IoT, Capacidades Dinâmicas e Vantagem 

Competitiva, sobre o fenômeno das empresas de tecnologia limpa (Cleantechs). Estas empresas 

apropriam-se do IoT, aplicando esta tecnologia a soluções de mercado que visam reduzir 

impactos ambientais negativos por meio de energias renováveis, eficiência energética, sistemas 

de monitoramento para consumo de energia e água e até soluções de saneamento (CAPROTTI, 

2012; CUMMING; LEBOUF; SCHWIENBACKER, 2017; LESSER, 2013). 

O enquadramento do fenômeno das Cleantechs visa fornecer subsídios em 

conhecimentos científicos para avançar com as agendas de pesquisa apontadas por Pacheco, 

Klein e Righi (2016) e Klein, Pacheco e Righi (2017), pavimentando o campo organizacional 

que explora a tecnologia IoT sobre diferentes lentes teóricas nos estudos da economia e 

administração de empresas. A presente pesquisa considera direções futuras para o contexto 

tecnológico que envolve as capacidades dinâmicas, ao observar o IoT como premissa 

antecedente no processo de desenvolvimento de capacidades dinâmicas e obtenção de vantagem 

competitiva, consoante a digitalização tecnológica das empresas (TEECE, 2017; BADEN-

FULLER; KORESHOFF; ROBERTSON; LEONG, 2013). 

Segundo Klein, Pacheco e Righi (2017), a associação conceitual entre IoT e novas lentes 

teóricas pode fornecer novos caminhos para o avanço das pesquisas, cobrindo espaços da 

literatura que carecem de investigações sobre a perspectiva empresarial. A literatura de IoT 

deve investigar as diferentes formas de aplicação da tecnologia para diferentes verticais como 

logística, energia e arquitetura (GUTH et al., 2016; WU et al., 2020; GEORGAKOPOULOS et 

al., 2016; DE NORONHA et al., 2022). 

Desta forma, o objetivo geral do trabalho é apresentar um modelo de desenvolvimento 

de capacidades dinâmicas via IoT para obtenção de vantagem competitiva nas empresas 

Cleantech para responder à pergunta de pesquisa “Como o IoT impulsiona o desenvolvimento 

de capacidades dinâmicas para obtenção de vantagem competitiva nas empresas Cleantech?”. 

A lacuna deste trabalho se estabelece a partir de Pacheco, Klein e da Rosa Righi (2016) 

que indicam a necessidade da realização de estudos que explorem as capacidades desenvolvidas 

por organizações via IoT para vantagem competitiva de diferentes tipos de modelos de negócios 

e empresas. Klein, Pacheco e Righi (2017) e Côrte-Real, Ruivo e Oliveira (2020) reforçam a 

necessidade de explorar empiricamente novas lentes teóricas e a sua relação com o IoT, 

considerando a combinação estratégica de capacidade e recursos das organizações. 

A contribuição científica central do trabalho fornece um modelo apresentando como o 

IoT pode desenvolver capacidades dinâmicas, evidenciando os caminhos para as empresas 

obterem vantagem competitiva, considerando fatores ligados a agilidade das organizações, 

minimização de custos e mitigação de incertezas nos negócios. Já a contribuição prática reside 

na utilização do IoT para endereçar soluções de cunho ambiental e social nos negócios, 



 

 

proporcionando o desenvolvimento de capacidades empresariais de caráter digital para 

resolução de gargalos apresentados por consumidores no mercado. 

 

1.  REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial precede uma revisão literária que articula os conceitos: Internet das 

Coisas, Capacidades Dinâmicas e Vantagem Competitiva, para a estruturação de um modelo 

conceitual que permita explorar proposições de pesquisa, visualizando uma abordagem 

qualitativa e categórica sobre as lentes estressadas nas seções posteriores do trabalho. 

 

1. 1. INTERNET DAS COISAS: DISPOSITIVOS, NUVEM, PROCESSAMENTO NA 

PONTA 

O termo Internet das Coisas (IoT, do inglês Internet of Things) foi citado pela primeira 

vez em 1999 por Kevin Ashton, que entendia o IoT como uma forma de empoderar os sistemas 

computacionais com meios de sentir e atuar no mundo físico de forma autônoma (ASHTON, 

2009). O IoT também pode ser interpretado sobre a perspectiva da gestão empresarial como um 

conjunto de tecnologias cujas capacidades permitem diminuir a lacuna entre os mundos virtual 

e físico (PACHECO, 2016; KLEIN, 2017). 

O IoT pode ser utilizado para compartilhamento de informações, monitoramento e 

controle remoto. Um exemplo é a medição remota do consumo de energia em residências 

(CHEN, 2014). Integrar o IoT aos sistemas de energia permite aumentar sua eficiência 

(MOTLAGH, 2020). Dentre as aplicações de IoT em cidades inteligentes, se destacam a gestão 

de resíduos, monitoramento de qualidade do ar e de poluição sonora, e iniciativas de eficiência 

energética (WU, 2020). 

 

1.1.1. DISPOSITIVOS 

Considerando que o propósito do IoT é construir uma rede conectada de bilhões de 

dispositivos, estes dispositivos devem ter capacidade de coletar, processar e transmitir dados 

do mundo físico. A capacidade de sentir grandezas físicas é suportada por sensores, enquanto 

o processamento e comunicação são realizados por sistemas embarcados (WURM, 2016). Desta 

forma, define-se dispositivos IoT como sistemas integrados a sensores ou atuadores com 

capacidade de comunicação (GUTH, 2016). 

 

1.1.2. NUVEM 

Considera-se nuvem os recursos computacionais disponíveis nestas máquinas 

otimizadas, que em sua maioria estão em localizações diferentes dos dispositivos IoT. A 

integração da nuvem com dispositivos IoT impulsiona ganhos operacionais por meio de 

monitoramento em tempo real e predição (GEORGAKOPOULOS, 2016).  

 

1.1.3. PROCESSAMENTO NA PONTA 

Pode ser definido como Processamento na Ponta o conjunto de tecnologias (e.g. 

virtualização e gerenciamento de dispositivos) que permite que a computação seja realizada 

mais perto possível das fontes de dados (SHI, 2016; YU, 2017). O Processamento na Ponta 

permite minimizar a dependência dos recursos computacionais da nuvem (e da Internet, por 

consequência), além de proporcionar menor tempo de resposta e possibilidade de gerenciar o 

consumo de energia (YU, 2017). 

 



 

 

1.2. CAPACIDADES DINÂMICAS 

As capacidades dinâmicas estão relacionadas a negócios internacionais, 

empreendedorismo, digitalização, marketing e administração (MARX; DE PAULA; 

UEBERNICKEL, 2021; WARNER; WAGER, 2019). Elas direcionam as taxas de 

transformações das capacidades ordinárias (WINTER, 2003) e podem ser utilizadas para 

investigar diversos contextos tecnológicos (TEECE; LEIH, 2016).  

O estudo das capacidades dinâmicas está enraizado nas pesquisas e estudos de VBR 

(Visão Baseada em Recursos) (TEECE, 2017). As investigações da VBR observam os recursos 

e capacidades sobre a perspectiva da insubstituibilidade, fornecendo para as organizações 

vantagem competitiva (BARNEY, 1991; BARNEY, 2001).  

De acordo com Teece, Pisano e Shuen (1997), as mudanças tecnológicas promovem o 

desenvolvimento dos recursos e rotinas organizacionais, demandando dos agentes econômicos 

uma célere adaptação via suas capacidades de característica dinâmica (BOGERS et al., 2019).  

 

1.2.1. SENSING 

Sensing é a capacidade que a firma tem de avaliar as possíveis oportunidades 

tecnológicas em relação às necessidades dos consumidores (BADEN-FULLER; TEECE, 

2020). Sendo assim, uma firma que tem boa sensibilidade como capacidade dinâmica está mais 

preparada para identificar possíveis choques na economia, tendo visão para rapidamente se 

alinhar às novas tendências e se transformar (LEIH; TEECE, 2016). Em ambientes 

caracterizados por profunda incerteza, como é o ambiente atual do mundo dos negócios, as 

empresas devem sentir as opções de crescimento e a lógica da destruição criativa antes que a 

lógica de mercado dessas opções se torne aparente para todos (TEECE; PETERAF; LEIH, 

2016).  

 

1.2.2. SEIZING 

Seizing é o princípio empregado para mobilizar recursos com a finalidade de antecipar 

a reação concorrencial e garantir a proteção intelectual. Outrossim, o Seizing pode ser 

classificado como um conjunto de atividades que, primeiramente, se concentram na 

implementação de oportunidades recentes ou até mesmo de antecipações delas, via mobilização 

de recursos ou competências para atingir oportunidades que impliquem em vantagem 

competitiva (KHAN et al., 2020). 

 

1.2.3. RECONFIGURING 

Reconfiguring: Possui conexão com o processo de transformação da estrutura 

organizacional em função dos propósitos do agente econômico. Também pode ser descrito 

como a habilidade da organização de recombinar os seus recursos e/ou reconfigurar novos 

recursos com a finalidade de realizar determinadas metas (KHAN et al., 2020). 

 

1.3. VANTAGEM COMPETITIVA 

A Vantagem Competitiva é quando uma empresa alcança um desempenho superior por 

meio de um diferencial estratégico de mercado, direcionado por preço ou posicionamento 

(PORTER, 1980). Adicionalmente, para alcançar a Vantagem Competitiva, uma empresa deve 

possuir recursos e capacidades que sejam valiosos, raros, inimitáveis e insubstituíveis 

(BARNEY, 1991). O fundamento foca em compreender como algumas empresas conseguem 

performar melhor nos seus respectivos mercados de atuação (GRANT, 1991; COLLIS; 



 

 

MONTGOMERY, 1995; MA, 2000; LÓPEZ-GAMERO; MOLINA-AZORÍN; CLAVER-

CORTÉS, 2009).  

 

2. CONTEXTO DA PESQUISA: AS CLEANTECHS E O SEU SEGMENTO DE 

MERCADO 

As CleanTechs são empresas de tecnologia limpa, que representam atividades 

empreendedoras dispostas a desenvolver novos modelos de negócios pautados em 

sustentabilidade ambiental e tecnologia (O’ROURKE, 2009; CUMMING; LEBOEU; 

SCHWIENBACHER, 2017).  Emergiram no início dos anos 2000, como uma nova categoria 

de investimento, que observou a possibilidade de transformar um problema aos negócios em 

uma nova oportunidade de empreendimento na perspectiva ambiental, social e inclusiva 

(O’ROUKE, 2009). Tais atividades executadas em conjunto, fazem parte de mercados que 

visam uma economia com menor impacto ambiental e desenvolvimento sustentável 

(HORWITCH; MULLOTH, 2010). 

 

3. MODELO TEÓRICO DE PROPOSIÇÃO 

Segundo os autores Gerhadt e Silveira (2009) e Eisenhardt e Graebner (2007), as 

proposições são premissas hipotéticas de pesquisa que podem constituir um modelo para ser 

testado com base em conceitos referenciais da literatura, visualizando estudos de caso. A 

presente seção visa estabelecer um modelo de proposição emergente da literatura, com base no 

fenômeno investigado e seu contexto de pesquisa. 

 

3.1. IOT E AS CAPACIDADES DINÂMICAS 

Conforme o modelo de Villari (2016), a Internet das Coisas possui dispositivos (GUTH, 

2016), nuvem (GEORGAKOPOULOS, 2016) e processamento na ponta (YU, 2017). A 

combinação destes subconceitos pode gerar externalidades positivas para os negócios das 

empresas que se dispõem a utilizar esta tecnologia emergente, como já ocorre no cenário 

industrial (GEORGAKOPOULOS, 2016).  

Se estabelece a proposição (P1) de pesquisa que uma empresa, ao utilizar tecnologias 

de IoT, é capaz de coletar dados e transformá-los em informações que são úteis para identificar 

oportunidades (Sensing), fomentar a alocação de recursos para criar novos produtos e serviços 

(Seizing), e eventualmente tomar decisões para inovação contínua, transformando e 

reconfigurando seus negócios (Reconfiguring). 

Proposição 1 (P1): A internet das coisas (IoT) impulsiona o desenvolvimento de 

capacidades dinâmicas nas empresas. 

 

3.2. IOT E A VANTAGEM COMPETITIVA PROVENIENTE DAS CAPACIDADES 

DINÂMICAS 

Os autores Pacheco et al. (2016) demonstram que a tecnologia IoT pode ter uma relação 

com novos modelos de negócio, angariando a vantagem competitiva. Os fundamentos 

articulados, visam preencher as lacunas dos trabalhos de Pacheco et al. (2016) que indicam a 

necessidade de estudos que possam fornecer vantagem competitiva, assume-se como 

proposição para que as capacidades dinâmicas desenvolvidas pelo IOT possam gerar vantagem 

competitiva nas empresas (P2). 

Proposição 2 (P2): As capacidades dinâmicas desenvolvidas pelo IOT geram vantagem 

competitiva nas empresas. 



 

 

 

4. INSTRUMENTO DE COLETA E PERÍODO DA PESQUISA 

O período de duração de coleta da pesquisa ocorreu entre outubro de 2020 a janeiro de 

2022. Para a realização da coleta de pesquisa, utilizou-se um roteiro de entrevistas, instrumento 

utilizado para pesquisas qualitativas (YIN, 2009). Ademais, o roteiro de pesquisa é 

fundamentado em entrevistas semiestruturadas e contou com 23 perguntas direcionadoras 

(KALLIO et al., 2016).  

 

4.1. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA AMOSTRA E CARACTERÍSTICAS 

Após a criação do roteiro de pesquisa, a seleção da amostra contou com critérios para 

delimitação das empresas entrevistadas. Dentre estes critérios estão: (a) a empresa deve 

obrigatoriamente operar a tecnologia IoT em seus processos organizacionais; (b) a empresa 

deve ser uma Cleantech; (c) As soluções da empresa devem estar concentradas em resolver 

gargalos ambientais, sociais e econômicos nos segmentos de mercado descritos na seção “3.  

 

4.2. TÉCNICA DE COLETA DE DADOS E SOFTWARE DE PESQUISA 

A técnica emprega a sistematização dos dados por meio de sua organização a partir das 

falas dos entrevistados que, para a presente pesquisa, foram transcritas após a aplicação do 

instrumento de coleta. 

Para esta pesquisa as categorias indutivas são denominadas como Categorias 

Emergentes (Tabela 1) e representam os achados presentes nas entrevistas e transcrições 

realizadas. Além disso, utilizou-se o software MAXQDA, que suportou os pesquisadores no 

processo de identificação categórica e contagem da repetição estatística do eixo temático 

abordado pelo roteiro de pesquisa.  

 

5. ANÁLISE DE DADOS: ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Os dados foram organizados a partir da Tabela 1 que contém os principais relatos 

representativos, extraídos das transcrições das entrevistas aplicadas. Adicionalmente, a Tabela 

1 conta com a repetição estatística dos relatos, indicando a incidência de repetição da categoria 

de análise durante a entrevista. Neste contexto, foram selecionadas as principais falas de cada 

categoria do bloco para representação de sua relevância científica, corroborando com o conceito 

dos fundamentos teóricos. 

 

Tabela 1: Relatos representativos e repetição categórica 

 

Bloco Catego

ria 

Rep

et. 

Transcrição 

IoT Nuvem n= 

34 

[...] “A gente tem os dispositivos IoT que coletam os dados, a inteligência 

artificial que transforma esses dados em informação e o dashboard, que 

entrega a informação de forma estruturada pro gestor poder tomar as 

decisões que ele precisa tomar. Desenhamos de uma forma genérica, pois 

entendemos que esse tripé pode ser aplicado em muitos tipos de recursos 

naturais, optando pela área de saneamento.”  [...] (E14) 



 

 

Proc. 

na 

Ponta 

n= 

41 

[...] “Temos um IoT proprietário que nos permite monitorar em tempo real a 

produção de energia do sistema. E como nós estamos financiando sistema e o 

grande ativo é a produção de energia, é importante entendermos como o 

sistema está performando. Para tudo que envolve dados, o IoT é uma forma 

de você coletar dados e traduzir, então toda parte de data analytics também é 

relevante para você tomar decisão” [...] (E9) 

Disposi

t. 

n= 

44 

[...] “A primeira coisa que nós estamos tentando entregar para o nosso cliente 

é uma visão de gerenciamento que te possibilita monitorar em pontos críticos 

o que vai impactar sua operação. Em um supermercado, se o freezer parar, 

ocorre uma perda brutal; se o freezer trabalhar com temperatura diferente, a 

conta de energia aumenta muito. Nós oferecemos o monitoramento primeiro. 

Então eu vou te dar o comando daquilo remoto. Ao longo do tempo, eu vou te 

dar métricas para você comparar com você mesmo e para você comparar com 

mercado” [...] (E6)  

Cap. 

Din. 

Sensing n= 

52 

[...] “E já estamos monitorando e tentando entender um pouco IoT e como a 

gente desenvolve inovação de produto nesse guarda-chuva de experiência [...] 

para entendimento do consumidor.  Então a gente usa mais as plataformas 

disponíveis tanto de Google quanto de Facebook” [...] (E10) 

Seizing n= 

36 

[...] “Para tudo que envolve dados o IOT é uma forma de você coletar dados 

e analisar comportamentos, então toda parte de data analytics também é 

relevante para melhorar nossas capacidades internas para produzir soluções 

que agradam o cliente” [...] (E18) 

Reconfi

g. 

n= 

47 

[...] “E ao longo do tempo, eu vou te dar métricas para você comparar com 

você mesmo e para você comparar com mercado. E como que se faz isso? 

Conversando com as coisas. Hoje as coisas já nascem dialogando com a gente 

e outras eu tenho que forçar esse diálogo” [...] (E17) 

Vant. 

Com

p. 

Vant. 

Comp. 

n= 

42 

“A gente tem uma equipe especialista que passa de hidrômetro em hidrômetro 

pra ver se tem barulho de vazamento ali [...] é uma espécie de ouvido biônico, 

fazemos a captação do áudio e mandamos para nossa inteligência artificial, 

classificando aquele ponto como um potencial vazamento ou não [...] Pode 

tanto usar uma equipe especialista e usar o meu equipamento, como um 

equipamento pra confirmar aquilo que ele está ouvindo fazer a varredura e ai 

o especialista só vai nos pontos suspeitos que a gente identificou.” (E 15) 

[...] “A personalização a partir do aprendizado do perfil dos clientes e a partir 

dos dados coletados pelos dispositivos IoT. Por exemplo, entender o perfil de 

consumo de energia com medidores inteligentes para sugestões de produtos e 

serviços que fazem sentido para o perfil, e identificação de momentos para 

realizar alguma recomendação.” [...] (E1) 



 

 

Cat. 

Emer

gente

s 

Minimi

z. de 

custos 

de 

transaç

ão 

n= 

41 

[...] No saneamento a gente tem um sistema que tem como missão melhorar a 

eficiência das distribuidoras de água, da distribuição de água, por meio do 

combate às perdas [...] Temos o sistema móvel, que é um sistema pra você 

fazer a varredura da cidade, do bairro, buscando potenciais pontos de 

vazamento. O Brasil perde água que coleta dos mananciais que poderia ter 

um melhor aproveitamento. Nossa solução colabora com o monitoramento da 

perda de água para economizar financeiramente um recurso natural que 

representa uma grande quantia financeira para o bolso dos brasileiros e a 

saúde pública nacional. (E21)  

Previsi

b. de 

incerte

zas e 

riscos 

n= 

51 

[...] “vamos pegar parte de concessionárias de água e energia. Como que eu 

vou conectar com todos os padrões de energia e com todos os hidrômetros de 

uma cidade? E como que eu vou ter uma rede segura? Porque uma vez 

conectado, se eu tiver um hack nisso, ele pode cortar energia de todo mundo. 

Então isso é algo que tem que acelerar, através do financiamento que as 

agências disponibilizam para essas empresas. Tem até um projeto de lei que 

quer colocar uma data em que todos os medidores já sejam digitais. A parte 

de conexão é um desafio, a parte de segurança é um desafio, a parte de 

hardware pra mim não é muito desafio, pois uma vez tendo demanda, o preço 

cai”. [...] (E16)  

Agilid. 

Organ. 

n= 

48 

[...] “nós temos um IoT proprietário que nos permite monitorar em tempo real 

a produção de energia do sistema. E como nós estamos financiando sistema 

e... a grande, o grande ativo para gente é a produção de energia, é importante 

pra a gente entender como o sistema está performando” [...] (E18) 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

5.1. BLOCO DE IOT 

A transformação dos dados coletados em informações se torna possível a um custo 

acessível por meio do uso de recursos dos ambientes de computação em nuvem, que são 

otimizados para executar algoritmos de inteligência artificial. A operacionalização dos dados 

está diretamente ligada ao sensing das Capacidades Dinâmicas, levantando os principais 

comportamentos e informações via disposição em Nuvem para traçar decisões estratégicas no 

contexto das empresas de tecnologia limpa. A incidência estatística (repetição), demonstrada 

pelo MAXQDA, indica que em grande parte dos relatos, a nuvem trabalha impulsionando a 

habilidade sensitiva das organizações para sua rápida reconfiguração nos negócios. 

 

5.2. BLOCO DE CAPACIDADES DINÂMICAS 

As capacidades dinâmicas no contexto das Cleantechs são operacionalizadas a partir do 

Sensing, buscando o desenvolvimento de inovações que permitam a criação de modelos de 

negócios preditivos de monitoramento dos comportamentos e experiências dos consumidores 

(TEECE, 2017). Dentre as operações de modelos de negócios preditivos estão: gestão do 

consumo energético, avaliação do desperdício de água, aumento de eficiência energética e 

autonomia nos dispositivos. Estas soluções visam reduzir ou mitigar possíveis impactos 

ambientais, a categoria de Sensing apresentou alta incidência de repetição (Tabela 1), e está 

associada aos fundamentos de dispositivos (GUTH, 2016), nuvem (WU, 2020) e processamento 



 

 

na ponta (YU, 2017), que aliados colaboram para minimizar custos de transação das inovações 

tecnológicas propostas pelas Cleantechs. 

 

5.3. BLOCO DE VANTAGEM COMPETITIVA 

O IoT impulsiona o desenvolvimento de capacidades dinâmicas, operando 

majoritariamente o sensing e seizing, que levam a fatores como: redução de custos, agilidade e 

previsibilidade das empresas cleantech, posicionando as Cleantechs de forma diferenciada no 

mercado. Estes fatores estão relacionados ao contexto tecnológico que operacionaliza com alta 

relevância as categorias de nuvem e dispositivo em ponta, pois favorecem o posicionamento da 

empresa, corroborando com a mobilidade estrutural da empresa para obtenção de vantagem 

competitiva frente a empresas com grandes estruturas. Isso decorre da previsibilidade fornecida 

pelas capacidades dinâmicas, trabalhadas na perspectiva do IoT. 

 

5.4. BLOCO DE CATEGORIAS EMERGENTES 

O bloco de categorias emergentes, tratam-se dos achados da pesquisa que foram 

identificados e emergiram no relatório, além da condução do referencial teórico. As principais 

categorias emergentes identificadas tratam de três dimensões, que traduzem os achados de 

pesquisa. Estas dimensões são: (i) Minimizar os Custos de Transação no processo de adaptação 

de produtos e serviços, (ii) Previsibilidade de incertezas e riscos e (iii) Agilidade 

Organizacional para as empresas. Estas dimensões são exploradas sobre as perspectivas dos 

dados analisados no software de análise MAXQDA. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O Gráfico 1 ilustra o resultado da representação das diferentes categorias e seus blocos 

analisados com base nos resultados dos relatos e articulação teórica.  

Gráfico 1: Representatividade Categórica 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O bloco IoT apresentou uma representatividade total moderada (n=119), quando 

comparado com os demais blocos, conforme apresentado na Tabela 1. A categoria do bloco que 

apresentou maior relevância foram os Dispositivos (n=44), pois são fundamentais para operação 

das capacidades de Sensing e Seizing, considerando as oportunidades e planejamento 

estratégico das empresas de tecnologia limpa.  



 

 

O bloco de Capacidades Dinâmicas, apresentou-se como o segundo mais representativo 

de toda a pesquisa (n= 135). A categoria que teve destaque foi o Sensing (n=52), pois está 

associado diretamente com as três diferentes categorias do IoT (dispositivos, processamento na 

ponta e nuvem) para o seu desenvolvimento.  

O bloco de Vantagem Competitiva apresentou menor representatividade no estudo 

(n=42), pelo fato de ser abordado sobre a perspectiva de uma única categoria, contudo, o bloco 

apresentou relação direta entre fatores como minimização de custos de tração para rápida 

adaptação, previsibilidade de riscos e incertezas e agilidade organizacional, que antecedem a 

obtenção de vantagem competitiva e de acordo com os relatos dos entrevistados, são resultados 

da articulação entre as categorias de IoT e Capacidades Dinâmicas. 

As Categorias Emergentes, tratam-se do bloco com maior repetição de toda a pesquisa 

(n=140). Esse fator se deve porque a articulação entre o IoT e Capacidades Dinâmicas culminou 

em relados dos resultados das diferentes soluções dos setores de energia, saneamento e 

eficiência energética pertencentes as empresas entrevistadas. Ademais, a categoria 

Minimização dos Custos de Transação ao Adaptar Serviços e Produtos (n=41), apresentou seu 

papel como fruto do resultado da articulação entre a rápida reconfiguração da empresa e os 

dispositivos operados em nuvem via tecnologia IoT, fornecendo para a empresa soluções para 

minimizar custos internos e externos a empresa e proporcionar para os empreendedores 

soluções que também diminuem custos (e.g. consumo energético e desperdício de água).  

Com base no estudo de caso múltiplo, foi possível investigar a associação entre os 

conceitos de Internet das Coisas, Capacidades Dinâmicas e Vantagem Competitiva de 

empresas Cleantechs. Abaixo um modelo (Figura 2) apresentando a associação conceitual entre 

categorias de pesquisa utilizadas para sistematizar como as capacidades dinâmicas suportadas 

por tecnologias de IoT geram vantagem competitiva das Cleantechs. 

Figura 2: Modelo de desenvolvimento de capacidades dinâmicas via IOT para vantagem 

competitiva de mercado 

 
Fonte: Autores 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 

A questão de pesquisa norteadora do trabalho a respeito de “Como o IoT impulsiona o 

desenvolvimento de capacidades dinâmicas para obtenção de vantagem competitiva?”, foi 

atendida. Ademais, o modelo ainda proporciona achados de pesquisa ligados a fatores 

associados a minimizar os custos de transação no processo de adaptação de produtos e 

serviços, previsibilidade de incertezas e riscos e agilidade organizacional. Os achados de 

pesquisa, emergiram além da literatura articulada pavimentando o caminho para pesquisas 

futuras. 

Nesta perspectiva, o trabalho forneceu como contribuição científica um modelo que 

ilustra como o IoT pode desenvolver capacidades dinâmicas para obtenção de vantagens 

competitivas, considerando fatores como agilidade organizacional, minimização de custos e 

previsibilidade para mitigar riscos e incertezas. Adicionalmente, demonstra como a tecnologia 

pode fomentar capacidades, pelas lentes teóricas utilizadas, estruturando modelos de negócios 

para obtenção de vantagem competitiva, corroborando cientificamente com as lacunas de 

pesquisa de Pacheco, Klein e da Rosa Righi (2016), Pacheco e Righi (2017) e Côrte-Real, Ruivo 

e Oliveira (2020). Por outro lado, a contribuição prática deste trabalho reside na aplicação do 

contextual, visualizando a tecnologia IoT como propulsora para o desenvolvimento de 

capacidades empresariais que suportam determinadas vantagens empresariais no mercado. 

Além disso, as Cleantechs utilizam a tecnologia para se adaptar ao contexto da sustentabilidade 

ambiental, endereçando soluções de caráter digital para resolução de gargalos sociais, 

ambientais e econômicos. 

A limitação do trabalho está associada ao método de estudo de caso e a seleção do 

contexto. Neste sentido, os autores devem ampliar o escopo contextual para testar o modelo de 

proposição para organizações que operam não só IoT, mas outras tecnologias. Seguindo esta 

premissa, sugere-se para pesquisas futuras que os autores aprofundam as categorias emergentes 

(e.g. Custos de Transação, Agilidade Organizacional e Previsibilidade de Riscos) investigando 

inicialmente o “Como” estas categorias manifestam-se para obtenção de vantagem competitiva, 

sobre o prisma teórico do IoT.  
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Resumo: A produção de alimentos no mundo passa por transformações importantes, resultando 

em novo conceito que é chamado agronegócio 4.0. Devido a fatores como o crescimento 

populacional, expansão urbana e redução das áreas agricultáveis, tornou-se preciso produzir 

mais, para atender a demanda alimentar agregada. Dessa forma, o presente estudo buscou 

identificar quais são os fatores resultantes no sucesso da formação das startups, bem como as 

boas práticas de incubação dentro de ambientes de inovação situados em estudo de caso no 

âmbito ibero-americano (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha e Portugal). Para isto, 

realizou-se uma pesquisa exploratória, baseada em dados secundários e qualitativos que foram 

previamente publicados no FINOVAGRO-2020. Tais dados foram transcritos e analisados por 

sistematização analítica. Verificou-se que, fatores como políticas públicas que fomentam a 

criação de parques de ciência e tecnologia, incubadoras e aceleradoras são fundamentais para 

estes ambientes de inovação estratégicos e que possuem alto custo de implantação. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Incubadoras. Inovação. Parques Científicos e 

Tecnológicos.  

 

1. Introdução 

O agronegócio configura um setor estratégico no âmbito mundial. No Brasil, no ano de 

2020 e em plena pandemia, este setor apresentou um crescimento recorde. Segundo dados do 

Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) em parceria com a 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), no primeiro trimestre de 2021, o 

produto interno bruto (PIB) do agronegócio se elevou em 5,35%, devido principalmente as 

exportações de commodities agrícolas. Ainda conforme dados da Diretoria Técnica da CNA e 

da CEPEA (2021), considerando os avanços do PIB, nos primeiros meses do ano, projeta-se 

ainda uma participação em 30% advinda deste importante setor. A atividade agropecuária, até 

o momento, se mostrou grande protagonista da economia brasileira, com um crescimento de 



 

 

11,6%, sendo que a agricultura apresentou uma taxa de crescimento de 14,77% enquanto a 

produção pecuária cresceu apenas 2,54%. Esse resultado díspar deve-se principalmente ao fato 

de haver poucos bovinos prontos para o abate e os elevados custos de insumos, como a alta dos 

grãos, medicamentos e combustíveis (que se mostram mais elevados se comparado ao valor 

bruto da produção). Mas paralelamente, espera-se que o setor pecuário tenha ainda uma alta 

taxa de vendas, inclusive de pescado, ainda no ano de 2021. 

Segundo dados publicados pelo Departamento das Nações Unidas para Assuntos 

Econômicos e Sociais (2017), nos próximos 30 anos haverá um aumento populacional no 

planeta, com uma estimativa de aproximadamente 9,8 bilhões de pessoas no ano de 2050. Isto 

atrelado a um movimento de urbanização, onde aproximadamente 66% da população mundial 

residirá nas cidades resultam em um menor percentual de pessoas atuando no setor de produção 

de alimentos, bem como um número crescente de consumidores urbanos. Há que se considerar, 

ainda, a mudança de comportamento entre os consumidores, pois estes passaram a atuar cada 

vez mais conectados, exigentes e com novos padrões sociais, políticos e econômicos a serem 

atendidos pelo mercado. Todos estes fatores podem influenciar, diretamente, para a elevada 

demanda alimentar adicional e geram novos desafios na provisão de alimentos e biomassas 

(ROSA; CASAGRANDA; SPINELLI, 2017; NIKOLA; TRENDOV, 2019).  

 Há ainda vários fatores cruciais a serem considerados neste contexto. Destacam-se: a) 

a sustentabilidade da produção, ou seja, produzir mais alimentos em menor área e com menor 

impactos, em que o agronegócio do futuro precisa atingir metas cada vez mais produtivas e 

rentáveis para se tornar viável, ao mesmo tempo em que deve respeitar o direito à vida das 

espécies envolvidas para as próximas gerações; b) reduzir a emissão de gases poluentes, bem 

como o uso de insumos, seja para a menor contaminação do solo e lençol freático, como ainda 

para redução de custos e maior competitividade ao produtor; e, ainda, c) constituir-se, 

efetivamente, em uma atividade social, econômica e ambientalmente corretas, reunindo os 

principais pilares da sustentabilidade. Portanto, estes são os principais desafios que precisam 

ser superados pelo agro. Neste sentido, para atender todas as exigências advindas do mercado 

consumidor e dos órgãos regulamentadores (que possuem a emissão de constantes marcos 

regulatórios) é imprescindível que haja o investimento em atividades de ciência, tecnologia e 

inovação - C,T&I (DUTIA, 2014). 

No lado dos consumidores finais, diversas inovações têm sido desenvolvidas, buscando-

se, cada vez mais, a produção de embalagens recicláveis para o menor uso de plásticos, o 

desenvolvimento de aplicativos para compra e entrega de alimentos que sejam rápidos e 

eficazes, agregação de valor aos produtos pela diferenciação e inovação na linha de produtos 

com uso de marketing e rastreabilidade da produção de modo que entregue um produto com 

segurança alimentar ao consumidor.  

Há ainda novas linhas de produtos, que formuladas com base vegetal, atendem nichos 

de mercados específicos, como o vegetariano ou vegano, em que são utilizados algoritmos que 

identificam quais são os vegetais e em qual proporção estas matérias-primas devem ser 

empregadas em receitas que originalmente eram formuladas com produtos de origem animal. 

Em todos esses casos, as startups do setor agroalimentar devem ficar cada vez mais focadas, 

estrategicamente, na produção de alimentos saudáveis, sustentáveis e seguros, seja para clientes 

vegetarianos ou não. Portanto, nota-se que há uma necessidade de inclusão de inovações neste 

setor, de forma dinâmica, contínua e essencial. As inovações, por sua vez, podem contemplar 

todas as fases de produção, desde a compra e distribuição dos insumos ao produtor, que pode 

ser realizada por aplicativos em ambientes de marketplace até a distribuição dos alimentos 



 

 

direta ou indiretamente ao consumidor final. Todas essas exigências geram desafios, mas 

também oportunidades que promovem o aumento da concorrência e da competitividade no setor 

agroalimentar.  

Com o objetivo de agregar conhecimentos nessa temática, realizou-se um estudo qualitativo 

junto à ambientes de inovação situados em alguns países da região Ibero-americana 

(Universidades, centros de inovação, parques tecnológicos e científicos, incubadoras e 

aceleradoras), a fim de contribuir com informações sobre a gênese e atuação destes importantes 

vetores de desenvolvimento na economia moderna. Para isso, considerou-se a diversidade de 

casos e condições existentes, para identificar condicionantes que podem resultar no sucesso de 

empresas inovadoras, em cada um dos seis cases estudados. 

 

2. Referencial teórico 

 

Economias baseadas no conhecimento dependem de determinados vetores que devem 

ser considerados para a consecução e sucesso do fomento às empresas do segmento. Grandes 

empresas costumam adotar processos de P&D dentro de departamentos, onde a atividade de 

inovação ocorre internamente. Porém, estes são projetos complexos que demandam tempo para 

serem desenvolvidos, utilizam recursos significativos e geram bens duráveis. Tais modelos de 

inovação tradicionais não congregam projetos com alto grau de incerteza e complexidade como 

os empregados em projetos de inovação radical e voltam-se para o desenvolvimento 

tecnológicos e/ou novos mercados. Isso se torna distinto para as empresas nascentes e pequenas, 

pois estas adotam níveis mais baixos de formalidade e maiores de risco (tecnológico e 

mercadológico) para se estabelecerem. Algumas empresas que desenvolvem inovações radicais 

podem realizar tais processos de inovação com alto nível de informalidade nos estágios iniciais 

de desenvolvimento (SALERNO; GOMES; SILVA; BAGNO; FREITAS, 2015). 

Por sua vez, o empreendedorismo inovador está em amplo crescimento. Este movimento 

é fundamental para o desenvolvimento social e econômico de regiões e países (TIGRE, 2006). 

Para dar suporte a essas novas empresas inovadoras foram criados ambientes de inovação que 

auxiliam em seu nascimento e desenvolvimento. Estes ofertam espaços propícios para o 

desenvolvimento de negócios, por intermédio de mentorias, networking, sistemas de captação 

de recursos financeiros, laboratórios de validação de produtos. Segundo Malecki (2018), estes 

se modificaram e tornaram-se mais dinâmicos. Nestes ambientes atuam atores sociais, 

institucionais e culturais que incentivam e cooperam com a criação de novas empresas. Para 

Kon (2016), os ambientes de inovação estão situados nos principais centros de 

desenvolvimentos em diversos países e atuam de forma aglomerada, onde existe a cooperação 

entre parceiros de diferentes organizações que desempenham atividades em conjunto. 

A inovação amplia a competitividade das empresas em um dado setor e o 

correspondente crescimento econômico de um país ou região. Esses negócios são desenvolvidos 

por meio da geração de ideias que poderão resultar na criação de soluções de base tecnológica 

ou não, e serem ofertadas à distintos segmentos de clientes (FAGERBERG; MARTIN; 

ANDERSEN, 2013; LUNDVALL, 2016; REICHERT; TORUGSA; ZAWISLAK; 

ARUNDEL, 2016; CHEN; YIN; MEI, 2018; BESSANT; TIDD, 2019).  

Neste sentido, a inovação é uma ferramenta indispensável em todos os 

empreendimentos, pois inovando é possível fornecer produtos e serviços com maior valor 

agregado aos clientes. A designação do termo “inovação” frequentemente costuma ser 

relacionada ao surgimento de tecnologias High Tech, tais como a criação dos computadores e 



 

 

o uso da biotecnologia, com impacto direto no mercado (CARRER et al. 2010; DRUCKER, 

1986/2003).  

Importante atividade considerada por Schumpeter (1934/2008) é o empreendedorismo, 

considerado pelo autor o principal fator de desenvolvimento, visto que atividades 

empreendedoras são um forte mecanismo para o desenvolvimento econômico. O autor 

considera ainda que empreendedores possuem capacidade de iniciar ações inovadoras, que por 

sua vez são responsáveis pela evolução do sistema econômico. Quando considerada a inovação, 

esta não pode estar dissociada da ação empreendedora. Os mecanismos de crédito possuirão 

grande relevância quando o crédito for utilizado para de fato realizar novas combinações e 

transferir a produção para novos canais. Portanto, o capital é considerado fator que impulsiona 

novas direções para a produção. Schumpeter (1984) considera as inovações propostas (novos 

mercados, novos produtos/serviços, processos, novos métodos de produção e desenvolvimento 

de novas organizações) como a chamada “destruição criativa”. Segundo Nogami (2019), a 

“destruição criativa” é um processo que gera dinamismo através da competitividade, ampliando 

ainda o posicionamento destas empresas que inovam, ao mesmo tempo que tornam outras 

organizações obsoletas no mercado.  

Tais inovações possuem distintos graus, ou seja, podem ser disruptivas ou de 

sustentação (também chamadas incrementais). No caso das inovações disruptivas, estas são 

promovidas por empresas de menor tamanho e poucos recursos, mas com capacidade de 

desafiar empresas estabelecidas no mercado. Estas empresas são responsáveis por criar 

produtos e serviços demandados que podem oferecer ainda mais benefícios aos consumidores 

para um dado público de consumidores que é negligenciado por grandes empresas. Ocorre que, 

além de ofertarem valor superior aos consumidores, as inovações disruptivas focam no baixo 

custo ao seu cliente e amplo conjunto de funcionalidades (PLONSKI e CARRER, 2009). Para 

isto, se focam em consumidores que possuem grau de exigência inferior e posteriormente 

atingem um mercado exigente. Quando isto ocorre, as empresas disruptivas possuirão maior 

marketshare que uma grande empresa. Já a inovação incremental, ocorre quando empresas 

melhoram produtos e serviços visando clientes convencionais, pois estes continuam buscando 

a satisfação de seus desejos (CHRISTENSEN; RAYNOR; MCDONALD, 2015). 

No tocante a formação de empresas, com as mudanças advindas do implemento de 

tecnologia e o crescimento econômico é necessário a promoção de debates públicos para o 

avanço do empreendedorismo. Para tanto, é importante que ocorra a interação entre os distintos 

atores que atuam nas atividades de P&D, reunidos nas figuras das Universidades, indústrias e 

governo. Esse arranjo é conhecido como “Tríplice Hélice” (Figura 02). Nela, governos, 

empresas e universidades, buscam estudar e desenvolver o empreendedorismo inovador, pois 

se trata de um movimento fundamental para que ocorra o desenvolvimento global, resultando 

assim na criação de novos negócios que geram empregos e ampliam a renda da população 

(ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 1998; VALENCIA; RESTREPO; RESTREPO, 2014; 

ABREU; CAMPOS NETO, 2016). Porém, é importante considerar que o fluxo entre ciência, 

tecnologia e inovação não é algo linear. O relacionamento entre essas esferas ocorre de forma 

interativa, simultânea e complexa, em que as pessoas são a chave para o ciclo virtuoso. Como 

base do processo se utiliza a pesquisa e a inovação desempenha o papel de vetor, resultando 

assim no desenvolvimento (AUDY, 2017). 

O relacionamento entre essas três importantes esferas tornou-se uma plataforma para a 

atuação institucional, pela criação de formatos organizacionais e marcos legais que promovem 

a inovação. Fazem parte, ainda, deste complexo conjunto de relações, as organizações 

http://lattes.cnpq.br/8203459034952174


 

 

intermediárias, representadas pelas associações, consórcios, centros de pesquisas e parques 

científicos e tecnológicos que possuem características distintas e formas de exploração 

independente (METCALFE, 2010), bem como, as incubadoras e as firmas de capital de risco, 

também chamadas de aceleradoras (ETZKOWITZ; DZISAH, 2008).  

Moore (1996) já vislumbrava o termo “ecossistema”, fazendo referência ao conceito 

ecológico, onde todos os organismos que interagem e desempenham seus papéis devem se 

manter em equilíbrio. Este equilíbrio deve ser mantido dentro de um ecossistema de inovação, 

onde há forte atuação de distintos atores que desempenham importante papel na criação de 

empreendimentos inovadores. Analogicamente, os Ecossistemas de Inovação que são formados 

por economias distintas são providos por meio da pesquisa e lastreados por meio do capital 

intelectual e atividades comerciais que são providas pelo mercado (JACKSON, 2011). São 

ainda considerados dinâmicos e congregam a atuação de diversos stakeholders que incentivam 

e cooperam pela cocriação de novas empresas (MALECKI, 2018).  

Nestes ambientes de inovação ocorrem a interação sinérgica mútua e benéfica através 

da interdependência, aspectos tecnológicos, econômicos e cognitivos, sendo ainda muito 

cunhados pela sua governança, em que os papéis dos atores são definidos (JACKSON, 2011; 

MOORE, 1993, 1996; KON, 2016). O papel dos atores que interagem em 

ambientes/ecossistemas de inovação são o de fomentar o desenvolvimento tecnológico que por 

sua vez gera maior desenvolvimento econômico e provisão de produtos e serviços sustentáveis 

(CARRER et al, 2020; FRENKEL; MAITAL, 2014). 

Portanto, a interação entre estes atores é essencial para obtenção de bons resultados das 

empresas nascentes e aceleradas, pois, normalmente, trata-se de composição heterogênea, 

complexa e com gêneses muito distintas uma das outras. Por exemplo, nestes ambientes 

inovadores estão pesquisadores que irão desenvolver soluções baseadas na economia do 

conhecimento. Haverá, ainda, atores advindos de organizações privadas, que muitas vezes 

financiam os projetos que são desenvolvidos pelos acadêmicos. Em vista disso, este ambiente 

e os atores que nele atuam precisam possuir pleno equilíbrio e estarem focados nos gargalos do 

mercado, bem como compreender qual o papel de cada stakeholder para o benéfico inter-

relacionamento no ambiente de inovação. 

Parte dos atores que estão presentes no ambiente de inovação (AI) são representados por 

espaços que facilitam a criação das empresas inovadoras. As incubadoras (loci comum da 

gênese de startups e spin-offs...) utilizam-se de mecanismos baseados no conhecimento, que 

estão se difundindo e se fortalecendo desde a década de 90. As incubadoras também realizam a 

capacitação dos empreendedores na gestão dos seus negócios, sendo este um importante aspecto 

favorável ao desenvolvimento das startups e que inclui serviços de suporte administrativo, 

mentorias e networking com especialistas (BAÊTA; BORGES; TREMBLAY, 2006). O 

principal intuito das incubadoras tecnológicas é dar condições para que os empreendimentos 

que são desenvolvidos nestas tenham sucesso e escalabilidade no mercado (ENGELMAN; 

FRACASSO, 2013). 

Há, ainda, impulsionadores na criação de boas ideias com base tecnológica. Fazem parte 

dessa categoria os parques científicos ou tecnológicos (PCT). Os parques se constituem como 

um polo de crescimento de indústrias, onde busca-se a polarização técnica e é possível criar 

produtos, visando o desenvolvimento do setor terciário pela ampliação de renda. Normalmente, 

estes parques recebem recursos financiados pelo estado para a construção de sua estrutura 

(ONDÁTEGUI, 2001). Com os avanços dos parques, estes buscam desenvolver soluções e 
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parcerias para que sejam sustentáveis sem que haja a dependência total dos recursos do estado 

ou da Universidade, quando estes estiverem situados dentro ou ao redor desta.   

No caso destes ambientes de inovação, a atuação pode ocorrer de distintas formas, com 

distintos modelos de gestão. Existe ainda o relacionamento com Universidades, centros de 

pesquisa, empresas multinacionais e pequenas e médias empresas (PMEs), fundos de 

financiamento público e privado, sociedade civil, aceleradoras, dentre outras organizações. Não 

há um modelo único de atuação, mas o que se busca é a fertilização cruzada, em que todos os 

atores produzem sinergias que resultam em boas ideias que, por sua vez, resultam na criação de 

empresas de base tecnológica e econômica (DATAR, 1988). 

3. Material e métodos 

 

A dinâmica do estudo foi composta por pesquisa exploratória baseada no levantamento 

de informações qualitativas junto aos atores que exercem funções administrativas dentro das 

incubadoras, PCT, aceleradoras, sistemas de C,T&I e IES envolvidas escolhidas para o estudo. 

Buscou-se cases que participam dos ecossistemas de inovação que atuam direta ou 

indiretamente na geração de empreendimentos e inovações dentro do setor agroalimentar, 

situados em países ibero-americanos.  

Para a efetivação do levantamento de informações necessárias para o atual trabalho, 

montou-se a estratégia de se utilizar as palestras ocorridas no Fórum Internacional On-line em 

Empreendedorismo e Inovação no Agro (FINOVAGRO 2020). O evento aconteceu no mês de 

dezembro do ano de 2020. 

No presente estudo participaram seis ambientes de inovação aberta, situados em países 

ibero-americanos. Striukova e Rayna (2015) utilizaram o mesmo número amostral. Ainda 

segundo Miles e Huberman (1994), este número amostral permite a coleta de informações que 

são consideradas críticas para o desenvolvimento de um estudo de natureza exploratória. 

No presente estudo, os seis cases (conforme relatado abaixo), foram selecionados 

propositalmente por apresentarem distintas formas de gestão e atuação, graus de maturidade, 

amplo grau de complexidade de atuação e peculiaridades que podem ser valiosas para a geração 

de dados que poderão fomentar a inovação no setor agroalimentar brasileiro.  

a) Argentina: Sistema de Aceleração Biotecnológico Empresarial para Rosario e Sua 

Região, SABERR; 

b) Brasil: Incubadora tecnológica da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiróz” 

/USP, “ESALQTec”, localizada no município de Piracicaba/SP; 

c) Chile: Incubadora de Negócios da Universidad de La Fronteira, INCUBATEC  

d) Colômbia: Comitê Universidade Empresa-Estado (CUEE), Universidade de 

Antioquia (Medelín/Colômbia); 

e) Espanha: Parque Científico da Universidade de Valência (PCUV); 

f) Portugal: Parque da Ciência e da Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC). 

No presente estudo, todas as palestras que haviam sido previamente gravadas durante o 

FINOVAGRO-2020, foram transcritas cuidadosamente pelos pesquisadores. No que tange a 

análise de dados, após a descrição das palestras, de modo a compreender e comparar os dados 

qualitativos que foram expostos por cada dirigente dos respectivos ambientes de inovação, 

aplicou-se uma análise dos dados que foram obtidos.  

Estes possibilitarão a compreensão das atividades, forma de gestão e parceiros chaves 

que podem resultar no êxito ou insucesso em cada ambiente de inovação, e assim compreender 
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quais são as boas práticas de incubação dos cases selecionados, sendo que estas informações 

foram apresentadas pelos dirigentes dos ambientes de inovação estudados.  

 

4. Boas práticas de incubação nos ambientes de inovação estudados 

 

4.1.       SABERR 

As boas práticas de incubação que são prestadas pela SABERR envolvem: (i) formação 

empreendedora aos pesquisadores nas fases iniciais de treinamento; (ii) desenvolvimento de 

inovações com recursos humanos que possuam no mínimo o título de doutor; (iii) amplo 

convênio com distintas Universidades na Argentina, que são responsáveis pela formação 

empreendedora dos inovadores; (iv) a capitação de fundos de financiamento multilaterais e 

internacionais, que por sua vez possibilitam a injeção de recursos financeiros durante toda a 

fase de incubação das startups; (v) o forte relacionamento com setores público e privado e;  (vi) 

fases de incubação que possuem planos bem definidos e estruturados que acarretam no sucesso 

das empresas inovadoras com market share inicial de 30%. 

  

4.2.  ESALQTEC  

As boas práticas de incubação da EsalqTec são: (i) Parcerias com o setor empresarial, 

que por sua vez acarretam inovações focadas no mercado, financiamento de pesquisas e até 

mesmo criação de fundos que fomentam a inovação dentro da Universidade, como é o caso da 

Coplacana, que possui o fundo AVANCE; (ii) assimilação de empresas internacionais; (iii) 

participação exitosa em editais públicos e privados, como o PIPE FAPESP e FINEP. Tais 

editais fomentam o empreendedorismo inovador, sendo que o PIPE FAPESP, fomenta a criação 

de soluções e busca o desenvolvimento destas dentro de Universidades públicas. Muitos cases 

de sucesso que estão incubados dentro da EsalqTec, como a empresa @Tech, são comumente 

contemplados em tais editais e desenvolvem pesquisas sofisticadas que atendem anseios e dores 

de produtores; (iv) atuação de mestres e doutores junto aos empreendedores que utilizam a 

infraestrutura da própria Universidade e capital intelectual provido pelos pesquisadores.  

 

4.3. INCUBATEC UFRO 

Dentre as boas práticas que são empregadas na INCUBATEC UFRO estão: (i) 

inovações que transformam produtos e processos pela diferenciação, atendendo assim públicos 

consumidores exigentes e que buscam sofisticação. Tais inovações incrementais nas linhas de 

produtos/embalagens, são desenvolvidas por esforços de Ciência, Tecnologia e Inovação e 

contam com o apoio de programas como o CORFO, que busca a transformação dos alimentos; 

(ii) emprego de recursos que são advindos de fundos governamentais. Sendo essa a principal 

fonte de recursos para inovação, pois no Chile são providos apenas 30% de investimento de 

capital privados para a inovação, portanto, as linhas públicas de fomento são essenciais e 

críticas para o desenvolvimento de inovações no referido país; (iii) outra excelente prática de 

incubação é a busca por fundos “venture capital”, que são importantes e apoiam o suporte e 

desenvolvimento de startups em suas fases iniciais, quando estão passando pelo “vale da 

morte”.   



 

 

 

4.4.  CUEE   

As boas práticas de incubação do CUEE envolvem: (i) Alianças estratégicas que são 

formadas entre o setor produtivo e a academia, estas por sua vez resultam no desenvolvimento 

socioeconômico da região pelo implemento de C,T&I; (ii) realização de encontros mensais 

entre atores do setor acadêmico, empresas e sociedade, onde ocorrem o levantamento das dores 

que a sociedade ao entorno do CUEE está enfrentando, debates públicos e definição de metas 

para solucionais tais dificuldades observadas nestes encontros; (iii) replicação de outros dez 

comitês baseados na atuação do CUEE em distintas regiões da Colômbia. Isso geram polos de 

desenvolvimento local e resolução de problemas a nível regional, ampliando o desenvolvimento 

econômico e social onde são estabelecidos estes polos do CUEE; (iv) aliança com o setor 

educacional e empresarial, sendo essas fundamentais para o desenvolvimento de empresas e 

soluções inovadoras no país. Há ainda neste país uma cultura focada no empreendedorismo e 

transferência de tecnologia da Universidade para o setor privado. Sendo esta, uma prática 

excelente e que deve ser fomentada no Brasil, visando a capitalização do conhecimento 

científico.  

 

4.5. PCUV 

O PCUV possui como boas práticas de incubação: (i) a atuação conjunta entre membros 

do setor público, privado, Universidades, governo que de fato geram o desenvolvimento 

ocorrido na Espanha nos últimos anos; (ii) atuação junto de Universidades, mas com modelos 

de negócios independentes e sustentáveis, ou seja, quando não há a dependência financeira da 

Universidade, sendo este um modelo esperado e que de fato mantem a sustentabilidade dos PCT 

ao longo do tempo; (iii) fundos advindos da Europa para o investimento no PCUV, que por sua 

vez foram considerados  cruciais para a criação do PCUV; (iv) atuação da Universidade, sendo 

ainda considerada um motor para o desenvolvimento de inovação que resultam em 

desenvolvimento econômico e social, pelas inovações que são geradas nestes ambientes 

inovadores.  

  

4.6. UPTEC  

Dentre as boas práticas empregadas pela UPTEC, pode se mencionar: (i) parcerias com 

empresas locais e a realização de atividades em rede que por sua vez são responsáveis pela 

competitividade da UPTEC; (ii) organização de eventos que promovem e difusa o 

conhecimento de empresas que possuem distintos graus de maturidade. Sendo está uma ação 

muito importante, pois a troca de experiencia é uma ferramenta valiosa para evitar erros e 

compreender quais são os melhores caminhos a serem seguidos nas temáticas de 

empreendedorismo e inovação; (iii) independência de atuação das startups, ou seja, elas 

possuem seus próprios times de marketing, gestão. Isso possibilita um crescimento acelerado 

das startups, conforme mencionado pela palestrante; (iv) escola de negócios, na fase de pré-

incubação, no período de três meses, que possibilita aos empreendedores o conhecimento de 

habilidades que são fundamentais para o desenvolvimento de negócios de sucesso; (v) escola 

de computação, futuro, designer e startups, sendo a UPTEC um local voltado para o 

desenvolvimento de inovações amplas, ou seja, não há um enfoque em um determinado setor, 

mas sim a possibilidade de desenvolver negócios em distintas áreas do conhecimento. Isso gera 



 

 

uma pluralidade de conhecimentos aos empreendedores, pois muitas vezes observa-se, por 

exemplo, no setor agroalimentar, dificuldades no que tange áreas de marketing; (vi) programas 

tecnológicos para o desenvolvimento de áreas marinhas/marítimas. Sendo Portugal 

culturalmente um país consumidor de pescado e produtor através da captura comercial 

pesqueira, a UPTEC possui um programa que fomenta o desenvolvimento de inovações para 

este setor é estratégico, para oferta de pescado sustentável; (vii) métricas que mostram o 

impacto da UPTEC na geração de empregos, renda e tributos pagos. Sendo que estes dados, 

revelam que o valor gerado pela UPTEC já foi três vezes maior que o investido na infraestrutura 

do Parque. Além disso, a UPTEC possuí prêmios que mostram a sua relevância.  

   

5. Considerações finais 

   

Através das informações apresentadas na descrição dos cases, elaborou-se uma matriz 

SWOT, de modo a avaliar genericamente quais são as forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças no que tange as práticas de atuação dos seis ambientes de inovação que foram 

estudados. Sendo essa uma ferramenta que pode ser utilizada estrategicamente para 

compreender as atividades chaves para estes ambientes de inovação e que podem resultar no 

sucesso das startups do setor agroalimentar, podendo ainda ser utilizado por empresas que já 

realizam tais atividades.  

Nota-se que, aspectos relacionados a formação empreendedora, fundos de 

financiamento multilaterais, participação de doutores na geração de inovações, uso da 

infraestrutura da Universidade, relacionamento com o setor público e privado e o 

desenvolvimento regional, são características fortes na atuação dos ambientes de inovação 

estudados. Isto se dá, pelo fato de que, todas essas boas práticas de atuação, possibilitam que as 

empresas tenham um maior sucesso. Quando considerada a participação de doutores, que são 

inovadores em suas atuações, há um profissional que desde que tenha uma boa formação 

empreendedora poderá gerar ideias que ao serem validadas, poderão ser produtos e serviços de 

sucesso. Estes mesmos pesquisadores, fonte de massa crítica, podem ainda usar a infraestrutura 

das Universidades para as atividades de P&D. Quanto ao desenvolvimento regional, quando os 

ambientes de inovação e as startups, focam na resolução das dores que estão ao seu entorno, 

este ambiente de inovação de fato está usando a sua eficiência e poder de transformação da 

região onde está situado.  

Uma fraqueza constatada no Chile foi o baixo volume de investimentos que o setor 

privado emprega nas atividades de P,D&I. O setor privado possui capacidade de investir em 

produtos e serviços que resolvam os seus problemas ou ampliem a sua capacidade de inovação, 

atendimento e fornecimento aos seu clientes, isto porque a tecnologia pode reduzir custos de 

produção, por exemplo. Quando está parceria ciência e setor privado ocorre, frutos como 

ampliação de renda e vantagem competitiva podem ocorrer. Porém, no caso do Chile ampla 

parte do investimento é realizado por meio de fundos públicos, que identificaram a necessidade 

da criação de ferramentas que aprimore os produtos comercializados pelo país, o que representa 

também é uma oportunidade de ampliação da economia nacional. 

Como ponto fraco para o Brasil, considera-se a forte barreira ao empreendedorismo por 

parte do público acadêmico. Isto pode ocorrer em decorrência de muitos fatores, que ainda 

precisam ser estudados. Mas o distanciamento de muitos acadêmicos (professores e alunos) do 



 

 

setor privado e de práticas empreendedoras, resultam em menor investimento em atividades de 

P,D&I, e menor índice de alunos empreendedores, com capacidade de gerar emprego e renda.  

Dentre as oportunidades contatadas no estudo, no caso do Chile, este país possui um 

público consumidor exigente, que busca por produtos inovadores. Por isto, há grande 

investimento por parte do setor público em ações de marketing que permeiam não apenas ações 

de promoção (visibilidade ao produto), mas também, ações voltadas em inovação de produto, 

por exemplo, em embalagens mais atrativas que agregam valor ao produto. Isto ocorre, pois há 

um público interno e externo que possui intenção de pagar mais por produtos mais elaborados.  

Parcerias internacionais e o uso de capital europeu, foram fatores relevantes em todos 

os cases estudados. Por meio dos fundos europeus, possibilitou a criação de ambientes de 

inovação, capitação de recursos financeiros para aceleração de startups, por exemplo. Além da 

possibilidade de migração entre startups utilizando recursos financeiros de bancos nacionais.  

Quanto as ameaças, as falhas ou ruídos de comunicação, bem como, o distanciamento 

entre o setor público e privado são um ponto que deve ser melhor trabalhado. Isto pelo fato de 

que, muitas vezes as empresas não entendem o fluxo e tempo que as Universidades, 

principalmente as IES públicas precisam para iniciar um projeto. Fato este decorrente 

principalmente das burocracias e carga horária do próprio pesquisador. O pesquisador por sua 

vez, precisa entender os anseios do setor privado, seja realizando pesquisas que possam também 

focar na resolução de problemas práticos e/ou, pela parceria com empresas que podem fomentar 

a própria pesquisa, empregando recursos financeiros que são fundamentais para que esta ocorra.  

Um ponto preocupante e que resulta em péssimos índices de inovação em muitos países, 

são representados por altas taxas de corrupção e crise econômica. A crise econômica por sua 

vez, pode resultar em maior oportunidade para que as empresas inovem para sobreviver, como 

é o caso da crise da Covid-19, onde viu-se uma aceleração das empresas em um movimento 

inovador, seja de produto, serviço ou forma de entregar estes. Agora, as altas taxas de 

corrupção, afetam ainda diretamente a inovação e o poder econômico da população, bem como 

o índice de desenvolvimento econômico do país. 

Ressalta-se que este foi um estudo exploratório, que identificou as principais atividades 

e atores dentro de alguns ambientes de inovação que atuam diretamente no setor agroalimentar 

ibero-americano. Como sugestão de novos estudos, seria interessante futuras pesquisas que 

mostrem como ocorre a formação das parcerias estratégicas entre estes distintos atores no que 

tange as transações entre eles. Pode-se ainda, buscar entender mais profundamente, quais são 

as transações que ocorrem em toda a cadeia de produção agroindustrial, da produção de 

matérias-primas à venda do produto e os efeitos da macroeconomia dentro do escopo de 

planejamento e atuação dos espaços de inovação e seus impactos como vetores de 

desenvolvimento global e local. 
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Resumo: Este estudo busca analisar o desempenho econômico dos municípios do estado de 

Santa Catarina no período de 2012 a 2020 por meio da autocorrelação espacial. Após a coleta de 

dados realizou-se o teste de dependência espacial pelo índice de Moran Global e Local. Os 

resultados indicam a formação de aglomerações com municípios autocorrelacionados 

espacialmente, do tipo alto-alto e do tipo baixo-baixo, cujo padrão permanecem ao longo do 

período, com poucas alterações. Os resultados também apontam o salário como uma importante 

variável que auxilia na explicação do desempenho econômico de uma região. Conclui-se que, 

embora o estado de Santa Catarina apresente índices bastante expressivos no cenário nacional, 

referente a produção industrial, desenvolvimento humano, ensino e ocupação formal, a realidade 

não é a mesma em todas as regiões. Existem diferenças regionais mais ou menos acentuadas que 

impactam diretamente no desempenho econômico de suas distintas regiões e consequentemente 

na competitividade. 

Palavras-chave: Índice de Moran. Autocorrelação espacial. Desempenho econômico. 

Aglomeração espacial. 

 

1 Introdução 

A importância de estudar o desempenho econômico das regiões reside na necessidade de 

compreender as forças produtivas que mais impactam em cada espaço geográfico. Como uma 

região não consegue possuir especialização em todos os setores, tende a concentrar esforços em 

determinadas questões produtivas (Porter, 1990), atraindo força industrial e tornando-se 

referência.  O desempenho econômico, bem como a competitividade, pode ser analisado 

tomando como base as nações, contudo, devido às diferenças existentes entre as regiões é 

indicado que as análises sejam realizadas com base em recortes regionais, onde é possível 

encontrar vários determinantes essenciais do desempenho (Porter, 2003, 2010). 

O objetivo principal deste estudo é analisar o desempenho econômico dos municípios no 

período 2012 a 2020 por meio da autocorrelação espacial. Para tanto utilizou-se o conjunto de 

dados oriundo da base da Fecam (Fecam, 2021) e fez-se uso da dimensão econômica que integra 

o Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável – IDMS. A dimensão econômica foi 

utilizada como proxy para mensurar o desempenho econômico dos municípios e testar a 

dependência espacial. Para isso foi utilizado o software Geoda e calculado o índice de Moran 

Global e o Índice de Moral Local. O uso de técnicas geoestatísticas auxiliam a realizar analises 

espaciais que possibilitam identificar e entender padrões e associações que auxiliam na tomada 

de decisão tanto dos setores produtivos quando do setor público (Cima et al., 2021).  

Neste artigo explorou-se um conjunto de dados relativos ao estado de Santa Catarina, para 

dar uma visão empírica do comportamento de contiguidade entre regiões relacionadas ao 

desempenho econômico. Os resultados evidenciam que os efeitos de contiguidade são 

importantes, pois representam e auxiliam a compreender a variação espacial dos dados e reunir 

representações de lugares únicos. Como expressou Tobler (1970), no mundo, todas as coisas se 

parecem, mas coisas mais próximas são mais parecidas que aquelas mais distantes. 

¹ Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC 

² Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI 
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Analisou-se o desempenho econômico com base em entendimentos já consolidados na 

literatura, em especial a existência de clusters industriais em diversos setores. Nossos dados 

indicam que a presença de clusters industriais são importantes para a formação de aglomerações 

regionais com autocorrelação espacial alto-alto no que tange o desempenho econômico. Neste 

sentido os resultados aproximam-se aos indicados por Ketens e Protsiv (2020) de que a presença 

de clusters industriais favorecem resultados econômicos regionais. Os resultados também 

indicam, que a realidade dos municípios, no que tange o desempenho econômico, varia pouco. 

Isso é possível de ser visto uma vez que as aglomerações autocorrelacionadas, com desempenho 

alto ou baixo permanecem as mesmas ao longo do tempo, com poucos municípios sofrendo 

algum tipo de alteração. 

O foco deste estudo não reside especificamente em testar uma teoria, mas sim identificar 

como os municípios e as regiões comportam-se em termos de desempenho econômico. Com um 

recorte regional que engloba os municípios catarinenses, este estudo contribui com a discussão 

sobre a performance econômica regional utilizando metodologia que possibilita visualizar 

graficamente os resultados. Contribui também ao indicar aspectos relevantes da economia 

regional e da formação de aglomerados espaciais tendo como princípio os municípios 

autocorrelacionados economicamente. Contribui ainda para evidenciar a análise regional como 

tema mais central tanto para a pesquisa como para a formação de políticas relacionadas à 

competitividade e à performance econômica, como indicava Porter (2003). 

 

2 Referencial Teórico 

Na busca por entender o desempenho econômico de determinada região, elementos 

importantes podem encontrados em algumas frentes teóricas. Uma delas está baseada na questão 

exógena, onde agentes externos, de diferentes formas, influenciam a região. Outra tem fulcro na 

questão endógena, onde os agentes locais e fatores internos da região agem para atingir os 

objetivos. Ligadas a primeira, estão as teorias que se voltam mais para questões de localização, 

como dos Polos de Crescimento (Perroux, 1955), da Causação Circular Cumulativa (Myrdal, 

1955, 1977), dos Efeitos para Frente e para Trás (Hirschman, 1958) e da Base Exportadora 

(North, 1977). Na segunda frente está a teoria do crescimento endógeno (Lucas, 1988; Romer, 

1990). Aliado a essas questões, Porter (2003, 2010) também contribui na busca por entender o 

desempenho econômico das regiões a partir da formação de clusters industriais. 

 

2.1    Desempenho econômico: fatores exógenos e endógenos 

A teoria dos polos de crescimento indica que o desempenho econômico ocorre a partir da 

instalação de uma indústria motriz, que além de suas atividades, é responsável por vários 

encadeamentos produtivos alinhados aos vários setores econômicos daquela região (Perroux, 

1950). As indústrias motrizes atuam possibilitando o aumento de vendas e de compras, 

impactando na estrutura econômica devido às novas necessidades coletivas que surgem. Segundo 

o autor, o polo industrial, por demandar mão de obra, alimentação, dormitórios, transportes e 

prestação de serviços específicos, manterá capacidade de modificar as regiões vizinhas, 

localidades essas que passarão a se caracterizar como fornecedoras, fomentando economia 

regional.    

As ligações entre as várias empresas e as indústrias vão dando forma aos polos de 

crescimento (Howaniec e Lix, 2020). Então, em um polo industrial complexo, em crescimento e 

com aglomeração geográfica, as atividades econômicas são intensificadas, induzindo também 

regiões vizinhas ao crescimento econômico. O surgimento ou o crescimento de uma indústria 

em um determinado espaço geográfico gera transformações que agem de modo a facilitar o 

aparecimento de novas indústrias, bem como a continuidade do processo de inovação (Perroux, 
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1950). Contudo a ação do polo de crescimento não alcança todos os lugares, pois seu efeito 

acontece em polos. Os estudiosos já entenderam que existem diferenças entre o desempenho 

econômico de regiões distintas (Porter, 2003). 

Referente às diferenças econômicas regionais, Myrdal (1957) destacou que este é o 

resultado da concentração da atividade produtiva, na maioria das vezes atividades industriais. 

Assim, determinadas regiões se fortalecem gerando um efeito multiplicador do crescimento 

econômico que concentra atividades produtivas (Myrdal, 1960). A teoria da causação circular e 

acumulativa prevê a existência de uma inter-relação causal e circular nos fatores ligados à 

questão do desenvolvimento. Fatores não-econômicos também influenciam o desenvolvimento, 

como a qualidade dos fatores de produção e a eficiência dos processos produtivos. Fatores como 

mão de obra qualificada, comunicação, consciência de crescimento e ainda espírito 

empreendedor são fatores que afetam a causação circular e acumulativa (Autor, data?).  

Myrdal (1957) baseia-se em dois pressupostos de efeito: (i) regressivos (backwash effects) 

e progressivos (spread effects). Uma região subdesenvolvida é caracterizada pela fraqueza de 

seus efeitos propulsores e assim amplia a desigualdade. Se os efeitos progressivos conseguem 

neutralizar os efeitos regressivos, então o progresso técnico será estimulado e por consequência 

o desempenho econômico (Myrdal, 1960).  

Com conceitos próximos Hirschman (1958) discutiu as questões regionais utilizando os 

conceitos de efeito para frente (forward linkages) e para trás (backward linkages). Os efeitos para 

frente e para trás indicam que pressões e processos de incentivo possibilitam o aparecimento e a 

mobilização de recursos escassos, como atividade empreendedora e capital. Os efeitos para 

frente resultam da oferta de insumos que tornam viáveis os setores que se posicionassem a 

jusante. Os efeitos para trás referem-se às externalidades que são oriundas da implantação de 

indústrias que, ao aumentarem a demanda de insumos no setor a montante, viabilizam escalas 

mínimas de produção na região. Por meio destes efeitos, a instalação de determinada indústria 

(mestre) pode levar ao surgimento de outras (satélites). Este é um movimento praticamente certo 

(Hirschman, 1958).   

Na busca por atingir níveis elevados de renda, determinada economia vai desenvolver 

pontos de crescimento. Se determinado ponto atrair forças por longo período de tempo, manterá 

o crescimento, enquanto outros lugares permanecerão atrasados, pois a atenção de investimento 

das indústrias estará locada no ponto em crescimento. Esta realidade possibilita que a 

concentração de investimento ocorra no ponto inicial de crescimento que será beneficiado.   

Outro fator relacionado ao desempenho econômico de uma região está na capacidade 

exportadora (Howaniec e Lix, 2020). O nível de produção e de emprego de uma região está 

diretamente relacionado, de forma dependente das atividades exportadoras que, por sua vez, 

dependem da busca externa e das vantagens competitivas da região (North, 1955). A produção, 

se ocorrer com base em processos dinâmicos, capazes de gerar maior especialização em 

determinado setor produtivo, gera vantagem competitiva impactando no desempenho econômico 

regional (North, 1977). Tal realidade possibilita a ocorrência de atividades não-básicas 

(complementares às atividades básicas) direcionadas ao mercado local e dinamizando o 

desempenho econômico (Schwartzman, 1977). 

A partir da década de 1980 buscou-se entender mais o desempenho econômico a partir de 

fatores endógenos (Lucas, 1988; Romer, 1990), destacando-se questões e atores internos das 

regiões. Estes fatores, quando atuam de forma dinâmica e conjunta impactam no processo de 

desenvolvimento e no despenho econômico (Lima, Simões, 2009). As externalidades, junto com 

o capital humano e com as políticas, são capazes de desencadear efeitos de crescimento 

econômico durável (Lucas, 1988).  
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O processo endógeno impulsiona o desempenho econômico de uma região (Barro, 1990; 

Souza, 2009). A região tem, dentro de si, os recursos necessários para seu próprio crescimento 

que possibilitam alcançar maior desempenho econômico (Souza, 2009). O acúmulo de capital e 

o progresso da tecnologia são processos endógenos que antecedem o desempenho econômico, 

sendo que os atores da própria região atuam como promotores do progresso econômico e 

dinamizadores da economia regional (Barquero, 2001).  

As diferenças em termos de indústrias instaladas em uma região geram desempenho 

econômico diferenciado de local para local, podendo ser encontradas três tipos de indústrias: (i) 

locais; (ii) dependentes de recursos; (iii) comerciais (Porter, 2003). As primeiras basicamente 

fornecem produtos e serviços para as demandas local e regional, onde o emprego é proporcional 

ao número de pessoas que compõe a população. As segundas localizam-se principalmente 

próximas aos recursos naturais que necessitam, competindo nacional e internacionalmente. O 

terceiro tipo de indústrias não depende de recursos e caracteriza-se por vender produtos e 

serviços em todas as regiões, incluindo outros países.  

Outro fator importante é a produtividade da região, que na visão de Porter (1990) é o que 

mais influencia os níveis de prosperidade econômica. Como uma região não pode ser competitiva 

em tudo, a atenção será direcionada para segmentos industriais e atrairá certas indústrias, que 

impulsionarão especialidades e o desempenho econômico (Porter, 1990). Analisar o desempenho 

da econômico de uma região a partir da estrutura produtiva existente são amplamente 

consideradas (Fritz e Manduca, 2021).  

Considerando os elementos apresentados, entende-se que o desempenho econômico de 

uma região encontra aporte em várias questões, onde nem somente fatores exógenos, nem 

somente fatores endógenos são isoladamente responsáveis. Hoskisson et al. (1999) ao apresentar 

a evolução teórica e metodológica da gestão estratégica fazem uso do pêndulo para explicar que 

em determinado momento a atenção volta-se mais para questões internas e em outros momentos 

volta-se mais para questões externas. Este estudo pode ser utilizado comparativamente para 

exemplificar que elementos endógenos e exógenos são necessários para explicar o desempenho 

econômico de uma região. Mesmo que em determinado momento os fatores internos recebam 

maior atenção e importância em outros períodos, os fatores externos.  

 

2.2    Desempenho econômico: clusters e competitividade regional 

Foi a partir da primeira metade do século XX que a industrialização no Brasil ganhou 

contornos e força apresentando crescimento e desenvolvimento econômico (Cano, 2008). O 

Estado planejou e coordenou políticas voltadas, entre outros, para as áreas da educação, da saúde 

e meio ambiente, assim como outros países em desenvolvimento (Diniz, 2006). Segundo Cano 

(2008) e Gama e Baracho (2014) o Estado deve se preocupar com a questão regional, pois a 

solução para os problemas, passa pela criação de políticas públicas, principalmente ligadas à 

distribuição de renda. 

Elementos chave como emprego, renda, salário e patentes, bem como o papel dos clusters 

produtivos podem ser utilizados para entender o desempenho econômico de uma região (Porter, 

2009). Examinar diferentes tipos de indústrias possibilita explorar as diferenças em termos de 

desempenho econômico regional (Porter, 2009, Coenen et al., 2016). A prosperidade econômica 

de determinada região está diretamente relacionada a produtividade das empresas (Porter 1990). 

Todavia, uma nação não pode ser competitiva em tudo, então passa a atuar em alguns setores, 

em indústrias específicas e segmentos industriais (Porter, 2009).  

A formação de clusters industriais mostra-se cada vez mais influenciadora de inovação, 

competitividade e desempenho econômico, visto que essas aglomerações são importantes pela 

especialização e diversidade (Porter, 2009). A especialização em algumas indústrias impulsiona 
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o desempenho regional avançando mais rapidamente na curva de ganhos (Porter, 2009). A 

formação de clusters produtivos possibilita às indústrias reduzir custos, favorecendo a 

competitividade (Porter, 2010, Ketels e Protsiv, 2021). A formulação de políticas baseadas em 

clusters produtivos pode auxiliar a aumentar a competitividade e, ao mesmo tempo, reduzir as 

lacunas de desenvolvimento nas regiões (Shin e Hwang, 2021).  

A importância da existência dos clusters vai além, sendo possível encontrar correlação 

positiva com o desempenho econômico regional (Shin e Hwang, 2021). Além disso, os clusters 

dão suporte à competitividade regional na medida em que facilitam a identificação de novos 

parceiros de negócios (Slaper, Harmon e Rubim, 2018). A presença de clusters industriais em 

uma região possibilita conquistar resultados econômicos, pois os aglomerados atuam como 

impulsionadores da economia regional, além de possibilitar um ambiente de negócios de alta 

qualidade (Ketels e Protsiv, 2021).  

O desempenho econômico regional correlaciona-se tanto com o número quanto com as 

características das empresas que mantém interações para frente (forward linkagens) e para trás 

(backward linkagens) em uma região (Bika e Rosa, 2020). A competitividade regional é 

entendida como a habilidade da região para produzir bens e serviços mantendo elevado e 

sustentável o nível de emprego e renda (European Commission, 1996). Neste cenário, fatores 

como instituições, infraestrutura, saúde púbica, ensino, mercado de trabalho, eficiência 

financeira e capacidade de inovação afetam a produtividade econômica regional (Moirangthen e 

Nag, 2020). A compreensão, tanto do desempenho econômico quanto da vantagem competitiva 

de uma região está relacionada aos aspectos de fluxo de conhecimentos, estabelecimento de redes 

de confiança e de cooperação e ainda, capacidade tecnológica (Kitson, Martin e Tyler, 2004).  

A literatura e a prática têm cada vez mais enfatizado o papel dos clusters industriais como 

fator importante para as economias regionais e influenciadores da inovação, da competitividade 

e do desempenho econômico (Porter, 2003). Glaeser et al (1992) entendem que uma região 

especializada avança mais rapidamente na curva dos ganhos, e por isso o desempenho da região 

está diretamente relacionado ao nível de especialização das indústrias locais. De outro lado 

Jacobs (1996) entende que deve existir diversidade de indústrias em um local para que a inovação 

e a criatividade se tornem realidade.  

A análise a partir do entendimento dos clusters oferece um caminho de compreensão onde 

o conhecimento que afeta a inovação e o desempenho econômico deve ser mais forte dentro do 

cluster e entre as indústrias presentes, sendo que a especialização em clusters possibilita melhor 

desempenho (Porter, 2003). O desempenho econômico de diferentes regiões tende a ser diferente 

uma vez que a economia de determinada região engloba a diferenciação espacial (Capello e 

Caragliu, 2021), as inter-relações entre espaços de determinadas regiões com recursos que são 

escassos, distribuídos de forma heterogênea e com mobilidade imperfeita. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Esta pesquisa, de natureza quantitativa, descreve o padrão espacial dos municípios 

catarinenses a partir da variável desempenho econômico. A parte metodológica do estudo está 

dividida em duas seções: (i) busca-se explicar a variável utilizada no estudo; (ii) apresenta-se as 

delimitações espaciais dos dados. 

 

3.1    Descrição da variável desempenho econômico 

Os dados secundários utilizados correspondem aos anos 2012, 2014, 2016, 2018 e 2020, 

abrangendo os 295 municípios do estado de Santa Catarina. A variável utilizada é a dimensão 

econômica do Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável (IDMS), aqui utilizada como 

proxy para mensurar o desempenho econômico de cada município.  O IDMS é um índice 
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confiável, criado no estado de Santa Catarina considerando quatro dimensões (sociocultural, 

econômica, ambiental e político institucional), e cada dimensão é composta por subdimensões, 

que por sua vez agregam uma séria de indicadores a partir das variáveis utilizadas (Fecam, 2021; 

Bernardy et al., 2016).  

A dimensão econômica é formada pelos indicadores agregação de valor econômico, 

dinamismo econômico e nível de renda.  O primeiro indicador é composto por duas variáveis: 

(i) ICMS per capita (R$); (ii) ISS per capita. O segundo indicador é formado por seis variáveis: 

(i) crescimento do PIB (%); (ii) evolução dos empregos formais (%); (iii) evolução dos 

estabelecimentos empresariais (%); (iv) índice de Gini (un); (v) PIB per capita; (vi) receita média 

dos microempreendedores individuais (R$). O terceiro indicador é formado por duas variáveis: 

(i) domicílios em situação de pobreza (%) e remuneração média dos trabalhadores formais (un). 

Considerando tais dados, a dimensão econômica é calculada em forma de índice que varia de 0 

a 1. Neste caso quanto mais próximo de zero menor o desempenho econômico e quanto mais 

próximo de um, maior o desempenho econômico.  

 

3.2    Análise exploratória de dados espaciais (AEDE) 

Este estudo faz uso da autocorrelação espacial, que consiste em uma medida entre 

observações com proximidade espacial. Considerando determinada variável, o valor em uma 

região i possui dependência com uma região j. A autocorrelação é positiva quando um município 

com desempenho econômico alto (baixo) tiver vizinhos também com desempenho econômico 

alto (baixo). E é negativa quando um município com desempenho econômico alto (baixo) tiver 

vizinhos com desempenho baixo (alto) (Almeida, 2012; Gallo e Ertur, 2003). Para chegar aos 

resultados fez-se uso do software Geoda 1.20.0.8 (Geoda, 2021) 

Utilizando o critério de contiguidade entre os municípios, foi calculada uma matriz de 

pesos espaciais (W_ij) relacionando, assim, a posição de um município com os demais no espaço. 

A matriz de pesos atribui valor “um” se municípios i e j são vizinhos e valor “zero” se municípios 

i e j não são vizinhos (Almeida, 2012; Tyszler, 2006; Moran, 1948).  
Figura 1 – Critério “rainha” 

Fez-se uso do critério de contiguidade conhecido como “rainha” 

que, com base no jogo de xadrez, considera como vizinhos os 

municípios com fronteiras ou vértices comuns. Conforme a Figura 1 

os vizinhos do município Y são todos aqueles que fazem fronteira com 

ele (B...,I). Os demais não são considerados vizinhos, pois não 

possuem contiguidade com Y (Almeida, 2012; Anselin 1995, 1996).  

Com a construção da matriz de pesos espaciais foi possível verificar a correlação espacial 

entre os municípios. O método AEDE, possibilidade visualizar espacialmente os dados, 

auxiliando a verificar a formação de possíveis clusters (associações espaciais entre os 

municípios) (Anselin, 1995, 1996). A dependência espacial foi calculada por meio do Índice de 

Moran (I) que um coeficiente de autocorrelação espacial bastante utilizado na literatura 

(Almeida, 2012). O Índice Global de Moran é calculado pela seguinte expressão: 
 

𝐼. = (
𝑛

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗

) (
∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗

(𝑦𝑖 − �̅�)(𝑦𝑗 − �̅�)

∑(𝑦𝑖 − �̅�)
) 

 

Onde, 𝐼. é o Índice Global de Moran, n é o número de municípios, 𝑦𝑖 é a variável 

dependente, que neste estudo é o desempenho econômico, e w𝑖𝑗 refere-se ao peso espacial para 

os municípios i e j. Se o valor de 𝐼. for maior (menor) que o valor esperado 𝐸(𝐼) =  − 
1

𝑛−1
 então 
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existe autocorrelação positiva (negativa) (Gobi et al., 2018). Para validade do Í Global de Moran 

realizou-se o teste de pseudo-significância com 999 permutações.  

Posteriormente foi calculado o índice Local de Moran que é indicador de associação 

espacial local (local indicator of spatial association - LISA) (Anselin, 1995). Trata-se de uma 

decomposição do I global de Moral, considerando que a soma total do LISA de todas as áreas, é 

proporcional ao valor obtido para o I de Moran (Chen, et al., 2015). É atribuído um índice para 

cada município, revelando a correlação com os municípios vizinhos. O Índice Local pode ser 

calculado pela seguinte expressão: 

𝐼𝑖 =  𝑧𝑖 ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑧𝑗  

Onde, 𝐼𝑖 é o índice local para determinado município, 𝑧𝑖 e 𝑧𝑗 referem-se aos desvios da 

variável desempenho econômico em relação à média, e o somatório sobre j é tal que, integram a 

estatística somente os valores vizinhos diretos de j. O resultado apontará para a existência de 

autocorrelação espacial local positiva (negativa), quando maior (menor) do que a esperança 

matemática1. 

 

4 Análise descritiva dos resultados 

Participaram deste estudo os 295 municípios catarinenses, sendo que a dimensão 

econômica do IDMS foi variável utilizada para mensurar o desempenho econômico dos 

municípios. Optou-se por relacionar, para cada ano que compõe este estudo, os cinco municípios 

que apresentaram o maior e o menor desempenho econômico considerando o índice econômico, 

conforme Tabela 1. 
Tabela 1 – Municípios com melhor e pior desempenho econômico para cada ano  

2012 2014 2016 2018  2020 

Maiores índices     Maiores índices     Maiores índices 

Município Índice Município Índice Município Índice Município Índice Município Índice 

 São Franc. do Sul 0,833  Treviso 0,856  Itajaí 0,812  Treviso 0,834  Itajaí 0,830 

 Itajaí 0,824  Itajaí 0,832  São Franc. do Sul 0,796  São Franc. do Sul 0,788  Cordilheira Alta 0,812 

 Palmeira 0,774  Jaraguá do Sul 0,759  Treviso 0,778  Itajaí 0,787  São Franc. do Sul 0,788 

 Capivari de Baixo 0,765  Joinville 0,742  Jaraguá do Sul 0,758  Piratuba 0,754  Araquari 0,776 

 Jaraguá do Sul 0,758  São Franc. do Sul 0,741  Cordilheira Alta 0,752  Florianópolis 0,730  Piratuba 0,761 

Menores índices     Menores índices     Menores índices 

 Calmon 0,377  Monte Carlo 0,390  Rio Rufino 0,396  Major Vieira 0,382  Monte Carlo 0,383 

 Timbó Grande 0,376  Santa T. do Progresso 0,387  Águas d Chapecó 0,394  Timbó Grande 0,382  Imaruí 0,382 

 Monte Carlo 0,369  Imaruí 0,381  Timbó Grande 0,369  Imaruí 0,373 

 Santa 

Terezinha 0,380 

 Anita Garibaldi 0,358  Lebon Régis 0,358  Lebon Régis 0,351  Monte Carlo 0,367  Lebon Régis 0,379 

 Lebon Régis 0,308  Anita Garibaldi 0,349  Santa Terezinha 0,328  Santa Terezinha 0,322  Balneário Rincão 0,373 

Fonte: Elaboração própria, com base em FECAM (2022) 

 

Considerando todo o período, dois municípios estiveram presentes entre os cinco com 

índice mais elevados foram São Francisco do Sul e Itajaí. Embora tenham alternado posições no 

ranking, esses municípios permaneceram entre aqueles com maior IDMS. Jaraguá do Sul 

permaneceu nos três primeiros períodos, contudo nos últimos dois (2018 e 2020) não esteve mais 

presente. Fato similar ao apresentado pelo município de Treviso que se manteve entre os cinco 

primeiros nos anos de 2014, 2016 e 2018. Piratuba que nos três primeiros períodos não apareceu 

entre aqueles com índice mais elevado, destaca-se nos últimos dois períodos. Outra questão que 

merece atenção é o valor máximo do IDMS. Embora em 2014 o maior valor tenha sido 0,856, 

                                                
1 Esperança matemática (valor esperado) é a média aritmética de uma variável. Representa o valor médio “esperado” de 

determinada experiência repetida muitas vezes. Enquanto a variância estabelece uma medida de variabilidade para uma variável, 

a esperança estabelece uma medida de posição.  
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nota-se que não ocorreu evolução, pois em 2012 o IDMS maior foi de 0,833 e em 2020 foi de 

0,830. Estaria o desenvolvimento sustentável dos municípios catarinenses estagnado?  

Na outra extremidade do ranking estão os municípios com os menores índices. Destacam-

se quatro situações: (i) Os municípios de Monte Carlo e Lebon Régis aparecem quatro vezes 

entre aqueles com menores IDMS; (ii) Timbó Grande e Santa Terezinha aparecem três vezes, 

sendo que Santa Terezinha está presente nos últimos três períodos; (iii) Balneário rincão que até 

2018 não apresentava IDMS, na primeira oportunidade apresentou o menor índice calculado; 

(iv) embora sejam os menores valores do ranking, há um aparente crescimento no valor bruto 

considerando o primeiro e o último período.  

Considerando o número de vizinhos calculados pelo critério da rainha, em uma 

extremidade há um município que apresenta um único vizinho (Bombinhas) e na outra, um que 

possui quinze vizinhos (Campos Novos). Os demais estão possuem de 2 a 11 (Figura 2). 
 

Figura 2 – Número de vizinhos por município, Bombinhas (1 vizinho) e Campos Novos (15 vizinhos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Resultados da Pesquisa 

 

Quanto ao cálculo do índice de Moran, a Tabela 2 apresenta os resultados para cada um 

dos períodos que fazem parte deste estudo. Quanto aos valores do I de Moran, se positivos 

indicam aglomerações espaciais com valores similares (alto-alto e/ou baixo-baixo), e se 

negativos indicam aglomerações com valores diferentes (alto-baixo e/ou baixo-alto) (Lima, 

Calderelli e Camara, 2014).  
 

Tabela 2 – Índice de Moran calculado para cada período 

Ano 2012 2014 2016 2018 2020 

I Global de Moran 0,292 0,239 0,238 0,263 0,330 

Pseudo p-valor  0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Verifica-se que para cada ano o Índice Global de Moral é positivo e superior a zero. 

Procedeu-se o teste do p-valor (pseudo p-valor) mostrando que todos os índices calculados para 

cada ano se mostram significativos. Considerando que a hipótese nula indica a independência 

espacial (H0: I = 0) e a hipótese alternativa indica a dependência espacial (H1: I ≠ 0), rejeita-se 

H0 e conclui-se que globalmente há correlação espacial positiva entre os municípios de Santa 

Catarina. 

Uma autocorrelação positiva aponta para o fato de que municípios com alto (baixo) 

desempenho econômico são circundados por outros com alto (baixo) desempenho econômico. É 

perceptível que o I de Moran para desempenho econômico, nos cinco anos, apresenta-se maior 

que a sua esperança matemática que é -0,0034, indicando a existência de autocorrelação espacial 
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positiva, estatisticamente significativa (0,001). A esperança matemática para o I de Moran é dada 

considerando o número de observações (295 municípios). (𝐸(𝐼) =  
−1

(295−1)
).  

Como o I Global de Moran exibe tanto os municípios estatisticamente significativos 

quanto os não significativos, dificultando o entendimento da formação dos clusters, foi 

constituída a estatística LISA, que, com base em níveis de significância avalia o padrão de 

associação local dos municípios (Almeida, 2012). Como são muitas informações para colocar 

em Tabela, a melhor opção foi apresentar os mapas com as estatísticas. A Figura xxx apresenta, 

no lado esquerdo, os clusters espaciais.  

Em cada mapa existem cinco categorias de informações segundo os agrupamentos de 

municípios. Na cor cinza (não significativo), vermelho (alto-alto), azul (baixo-baixo), azul claro 

(baixo-alto) e vermelho claro (alto-baixo). O nível de significância para os agrupamentos está no 

lado direito da Figura 3 onde as tonalidades revelam o nível de significância, conforme a legenda. 
 

Figura 3 – Agrupamento de municípios pelo desempenho econômico e nível de significância 
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2020 

2016 

2014 

2012 

2018 

2020 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2022 



 

10 
 

 
 

Observa-se que o desempenho econômico dos municípios apresenta proximidade 

espacial, ou seja, aqueles com maior (menor) desempenho econômico são semelhantes e 

próximos uns dos outros, permitindo a formação de aglomerações. Percebe-se que no decorrer 

dos anos os padrões dos aglomerados são mantidos, com algumas exceções de municípios.  

Nota-se a existência de aglomerações (alto-alto), sendo duas maiores, ocorrendo na 

região Norte e na região Oeste e duas menores, sendo um na região central e outro no sul. 

Também são identificadas aglomerações (baixo-baixo), sendo a maior na região centro-norte e 

três menores, sendo uma no litoral sul, uma na região serrana e outra no extremo oeste. Alguns 

municípios apresentam desempenho econômico alto-baixo ou baixo-alto em alguns casos, 

isoladamente, por vezes mais próximo das aglomerações, mas sem efetivamente formar 

aglomeração com vários municípios.   

 

5 Discussão dos resultados 

O estado de Santa Catarina no cenário nacional apresenta destaque devido a questões 

estabelecidas principalmente na produção industrial e no desenvolvimento Humano. Este último 

englobando educação, renda e saúde. Na indústria de transformação, em janeiro de 2021 o estado 

catarinense foi o segundo que mais gerou empregos no Brasil. Na comparação com janeiro de 

2020 o resultado também foi positivo pois a geração de emprego em janeiro de 2021 foi maior 

(FIESC, 2021). 

Santa Catarina apresentou, no ano de 2019 a menor proporção de trabalhadores 

informais do Brasil e juntamente com Mato Grosso e Goiás, as menores desigualdades na 

distribuição de rendimentos, considerando a população ocupada (IBGE, 2020). Também foi o 

estado, juntamente com Amapá e Distrito Federal, que conseguiu ultrapassar 33% de pessoas 

que frequentam a etapa de ensino adequada à sua faixa etária (IBGE, 2020). No ano de 2017 

Santa Catarina apresentou o terceiro maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,808 

ficando atrás do Distrito Federal e de São Paulo (IPEA, 2019). Também apresentou o maior 

índice de ocupação formal de emprego do Brasil e o menor percentual de pessoas em nível de 

pobreza (IPEA, 2019). 

Os resultados alcançados podem encontrar várias explicações. Santos e Justo (2016) 

indicam que políticas públicas promovidas em setores estratégicos, em especial na indústria, 

podem modificar as condições estruturais das econômicas regionais. Saboia (2013) destacou que 

principalmente na região Sul do Brasil, a desconcentração espacial da indústria foi bastante 

intensa, principalmente nos anos 2000, ocasionando benefícios em especial para a região. 

Embora apresente vários índices interessantes, essa não é a realidade do estado catarinense como 

um todo, pois existem diferenças regionais mais ou menos acentuadas, conforme os resultados 

encontrados neste estudo.  

Com base nos dados relativos ao desempenho econômico dos municípios de Santa 

Catarina, considerando o período de 2010 a 2020, descobriu-se que os valores calculados para o 

Índice Global de Moran variaram de 0,238 a 0,330, indicando a existência de autocorrelação 

positiva entre os municípios analisados. Os padrões espaciais apontam, ao nível de significância 

de 5%, para a existência tanto de municípios com características semelhantes, quanto diferentes. 

Dentre os anos analisados 2020 foi aquele que apresentou índice global de Moran mais elevado 

(0,330), indicando que neste ano houve maior similaridade entre os municípios no tocante ao 

desempenho econômico.  

Analisando os índices de autocorrelação local (LISA), verifica-se, no que tange o 

desempenho econômico dos municípios, a ocorrência de padrões espaciais de aglomeração 
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estatisticamente significativas, ou seja, a existência de regiões semelhantes entre si, ocasionam 

aglomerados, conforme pode ser visto na Figura 3. A proximidade entre as regiões é um fato que 

chama atenção, visto que uma pode motivar a outra no desempenho econômico.  

Nos cinco anos analisados, as regiões Norte e Centro Oeste (Figura 3) possuem 

aglomerações de municípios com desempenho econômico alto-alto. Essas duas regiões contam 

com forte industrialização e formação de clusters industriais que marcam as economias regionais 

(Porter, 2003). Na região norte está estabelecido cluster de metalurgia e fabricação de máquinas 

e equipamentos em Joinville, o cluster de máquinas, aparelhos e materiais elétricos em Jaraguá 

do Sul e o cluster de produtos têxteis em Blumenau (Begnini e Carvalho, 2021). Na região Oeste 

Catarinense encontra-se o cluster de produtos alimentícios no município de Chapecó (Begnini e 

Carvalho, 2021).  

A presença de cluster é importante para uma região (Shin e Awang, 2021) pois 

impulsiona o desempenho econômico local (Ketels e Protsiv, 2020), produtividade industrial 

(Martin, Mayer e Mayneris, 2011) e possibilita o estabelecimento de parcerias (Slaper et al, 

2018). Além disso, a análise do desempenho econômico de uma região ocorre a partir da 

estrutura produtiva que ela possui (Fritz e Manduca, 2021). Porter (1990) indicou a produtividade 

como um antecedente do crescimento econômico e apontou que, por não conseguir ser 

competitiva em tudo, uma região direciona suas forças para atrair certas indústrias que 

possibilitarão especialização em determinado setor.  

Especialmente nos municípios que formam as aglomerações alto-alto, existem 

importantes indústrias que foram estabelecida e atuam possibilitando o alcance de maior 

desempenho econômico. O município de Chapecó possui instaladas grandes indústrias de 

alimentos como a Brasil foods e a Aurora Alimentos. Em Joinville estão grandes indústrias 

ligadas a metalurgia como a Tupy, a Schulz e Wetzel. Em Jaraguá do sul estão instaladas 

indústrias grandes ligadas ao setor de máquinas, aparelhos e materiais elétricos como a WEG, 

Schuhmacher e Montefab. Blumenau conta com grandes indústrias têxteis como a Hering e a 

Marp.      

Perroux (1950) indicou que com a instalação de uma indústria motriz ocorrem 

encadeamentos produtivos na região, possibilitando o aumento do desempenho econômico. Com 

a indústria motriz instalada novas pequenas empresas vão se agregando. Neste sentido, 

Bittencourt e Campos (2009) indicaram que em Chapecó existe uma série de empresas de 

pequeno porte que estão inseridas no cluster de produtos alimentícios. As empresas de pequeno 

porte atuam em atividades diretas ou complementares e a proximidade geográfica possibilita 

acesso a conhecimentos e informações (Segarra-Oña, Peiró-Signes e Mondéjar-Jiménez, 2016; 

Granek e Hassnali, 2006).  

São estabelecidas ligações entre as indústrias produtivas e as empresas que vão se 

instalando localmente, criando polos de crescimento onde as atividades econômicas são 

intensificadas, ocorrendo crescimento econômico e induzindo que as regiões vizinhas também 

apresentem crescimento econômico (Howaniec e Lis, 2020). Ao visualizar os resultados deste 

estudo verifica-se que isso parece ocorrer, pois no entorno do município de Chapecó, Joinville, 

Jaraguá do Sul e Blumenau, outros também apresentam crescimento econômico alto. Isso 

também se deve ao efeito que a instalação de determinadas indústrias gera ao possibilitar a 

mobilização de recursos escassos como empreendedorismo e capital (Hirschman, 1958; Bika e 

Rosa, 2020).  

Também foi descoberta a ocorrência de aglomerações com autocorrelação baixo-baixo. 

Tal questão apresenta-se de forma mais visível no centro-norte do estado, e de forma menos 

expressiva no litoral sul, na região serrana e no extremo oeste. Esses resultados mostram que os 
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municípios que formam tais aglomerações possuem baixo desempenho econômico e são 

próximos a outros de mesma realidade.  

Quanto a essas diferenças regionais, Porter (2010) indica que diferenças no desempenho 

econômico entre regiões ocorrem em praticamente todas as nações. Essas diferenças são 

resultado da concentração da atividade produtiva, na maioria das vezes ligadas a indústria 

(Myrdal, 1957). Então, determinadas regiões se fortalecem gerando um efeito multiplicador do 

crescimento econômico que concentra atividades produtivas (Myrdal, 1960).  

Porter (2003, 2010) indica que uma medida associada ao desempenho econômico de uma região 

é o salário médio pago aos trabalhadores. Para analisar tal questão, neste foi utilizado o valor 

médio do salário de cada município, referente ao ano 2020. A Figura 4 mostra a média salarial 

de todos os municípios catarinenses e foram nomeados alguns municípios que participaram da 

formação dos aglomerados. 
 
Figura 4 – Posição dos municípios segundo a média salarial do estado em 2020. 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa, 2022. 

 

A média salarial dos trabalhadores de Santa Catarina para o ano 2020 foi de R$ 2.182,21 

(FECAM, 2022) apresentada na Figura 4, pela linha escura central. Descobriu-se que a maioria 

dos municípios que formaram aglomerações com autocorrelação Alto-Alto são aqueles que 

apresentam média salarial maior que a média estadual. E a maior parte dos municípios das 

aglomerações baixo-baixo apresentam média salarial menor que a média do estado. Assim, 

entende-se que o salário recebido pelos trabalhadores possui relação com o desempenho 

econômico de uma região.   

Contudo, somente o valor do salário não explica o desempenho. Um exemplo é 

Florianópolis que na Figura 4 aparece com o maior salário médio pago – quase 5 mil, mas que 

não apareceu como um município com um significativo desempenho econômico alto-alto, nem 

participando de aglomerações com outros municípios. Além da atenção ao valor dos salários 

pagos, é preciso manter atenção a questões relativas a diversificação econômica, capacidade 

institucional e de governança, pois também são fundamentais para a promoção do progresso 

econômico (Sanchez-Zamora et al., 2014).  

Para aprofundar o entendimento sobre o desempenho econômico de uma região é 

necessário examinar o processo como um todo. É preciso entender se a situação atual de evolução 
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econômica da região, ainda está atenda para a diversidade produtiva, para novas inovações, para 

a evolução tecnológica ou as iniciativas estão estagnadas e já não produzem externalidades que 

impactem no desempenho econômico.  

 

5 Conclusões  

Este estudo teve como objetivo principal analisar o desempenho econômico dos 

municípios do estado de Santa Catarina no período de 2012 a 2020 por meio da autocorrelação 

espacial. Descobriu-se que o desempenho econômico nos municípios de Santa Catarina parece 

estar associado ao nível de industrialização de cada região. A proximidade entre as regiões é um 

fato que chama a atenção, e reforçam a importância do uso da análise estatística técnica em 

estudos regionais. 

A principal contribuição desta pesquisa consiste em identificar as regiões 

correlacionadas entre si quanto ao desempenho econômico, onde os municípios com alto(baixo) 

desempenho econômico formaram aglomerações com outros com, também desempenho 

alto(baixo). Também contribui ao ampliar a discussão sobre o desempenho econômico regional, 

baseado em metodologia que possibilita visualizar as aglomerações dos municípios. Também 

indica aspectos relevantes da econômica regional e da formação de aglomerados espaciais 

dependentes economicamente. Contribui ainda para evidenciar as análises regionais como tema 

mais central tanto para a pesquisa como para a formação de políticas relacionadas à 

competitividade regional e ao desempenho econômico.  

Nota-se que os padrões de aglomeração aucorrelacionados nas regiões do estado de 

Santa Catarina se mantém ao longo do período de estudo, com algumas alterações. Entende-se 

que as regiões tendem a desenvolver modelos de especialização e produtivo concentrando 

recursos em determinados setores e esse padrão parece se manter com o passar do tempo. Essa 

questão gera diferentes desempenhos econômicos pelo estado, e parece permanecer ao longo do 

tempo, formando aglomerados dependentes geograficamente.   

Quando se trata de espaço regional, as regiões desenvolvem um modelo de produção e 

especialização em determinadas atividades e mantêm esse processo ao longo do tempo, gerando 

um padrão de desempenho econômico diferenciado das demais com autor reforço para a 

continuidade nestas atividades, caracterizando um formato de dependência de trajetória regional. 

Este estudo apresenta algumas limitações pois utilizou uma base com dados de alguns 

anos de um período e não de todos os anos. Indica-se para estudos futuros, que possam fazer uso 

de outras bases que disponibilizem dados para todos os anos. Outra limitação está no fato de ter 

sido considerada uma única variável – desempenho econômico – para a análise espacial. Sugere-

se que estudos futuros possam utilizar mais de uma variável de modo a calcular o I de Moran 

bivariado.  
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Resumo:   
Este trabalho investiga as características dos relacionamentos de pequenas e média empresas 
(PMEs) brasileiras e grupos de pesquisa (GPs) de universidades e institutos públicos de 
pesquisa. São utilizadas informações de uma base de dados que contém informações do 
Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil - DGP/CNPq (Censos de 2008, 2010, 2014 e 2016), 
da Relação Anual de Informações Sociais, da Receita Federal e de instituições de fomento e 
financiamento aos investimentos em inovação. São exploradas as informações referentes à 
interação entre as empresas e os GPs ao longo dos 4 Censos do DGP investigados e ao tipo de 
relação estabelecido entre as partes. Nos resultados foram encontradas evidências da existência 
de um núcleo de PMEs com relacionamentos de longa duração com os grupos. Adicionalmente, 
foi possível identificar que parte significativa de tais relacionamentos são atividades de pesquisa 
de curto e de longo prazo, refletindo relações de tipo bidirecional.    
   
 
Palavras-chave:  pequenas e médias empresas; Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq; 
relacionamentos de longa duração; tipo de relação  
 
1 Introdução 
 

Em seus processos inovativos, as pequenas e médias empresas (PMEs) se deparam com 
vários problemas e obstáculos relacionados aos seus escassos recursos internos e a um conjunto 
menos diversificado de conhecimento (BERCOVITZ e FEDLMAN, 2006; BELLINI et al., 
2019; ROTHWELL, 1989; FREEL, 2000; FONTANA et al., 2003; ZEVALLOS, 2003; 
MOLINA-YCAZA e SÁNCHEZ-RIOFRÍO, 2016).  

Segundo a literatura, as pequenas firmas se confrontam com restrições associadas à falta 
de trabalho tecnicamente qualificado; ao uso limitado de informação e expertise externas; à 
dificuldade em atrair e assegurar financiamento e incapacidade relacionada para disseminar o 
risco; à inadequação da gestão para além da prescrição inicial; ao elevado custo da 
conformidade regulatória; à utilização de máquinas obsoletas; e à dificuldade de comercializar 
seus produtos em novos mercados, entre outras.    

Os relacionamentos cooperativos com universidades e centros tecnológicos, que 
impliquem transferências de recursos tangíveis e intangíveis para a empresa, podem constituir 
uma solução importante para a superação de obstáculos com que essas firmas se deparam ao 
longo de sua trajetória (BERCOVITZ e FELDMAN, 2006; CAMPOS et al, 2020; MOLINA-
YCAZA e SÁNCHEZ-RIOFRÍO, 2016; OLIVEIRA et al., 2018). As empresas e universidades 



 

 

possuem recursos complementares, implicando sinergias potenciais, de modo que o ambiente 
de cooperação é particularmente importante para as PMEs (BELLINI et al., 2019).   

A influência das características individuais das firmas (incluindo o porte) na 
probabilidade da cooperação com organizações públicas de pesquisa tem sido objeto de um 
conjunto de estudos empíricos. Até o presente momento, contudo, a literatura não desenvolveu 
uma avaliação sistemática dos fatores direcionadores (drivers) dos relacionamentos 
cooperativos de PMEs e de suas especificidades nas diferentes faixas de porte das empresas 
interativas.  

Ademais, a pesquisa empírica sobre as relações universidade-indústria (U-E) tem sido 
tipicamente de corte transversal (cross-section), descrevendo e categorizando a interação por 
meio dos tipos de vínculos e do volume de interações (PERKHMANN et al., 2013; THUNE e 
GULBRANDSEN, 2014). Dessa forma, há na literatura uma lacuna teórica relacionada à 
compreensão do desenvolvimento dos relacionamentos entre universidades e firmas (PLEWA 
et al., 2013; PERKHMANN et al., 2013; THUNE e GULBRANDSEN, 2014) e sobre como os 
efeitos da colaboração evoluem ao longo do tempo (GARCIA et al., 2019; PERKHMANN et 
al., 2013).  

Este trabalho traz novos elementos para essa temática pela investigação das características 
dos relacionamentos de PMEs brasileiras e grupos de pesquisa (GPs) de universidades e 
institutos públicos de pesquisa (IPPs). Para cumprir com este objetivo são utilizados os 
microdados do Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (DGP/CNPq), referentes aos Censos de 2008, 2010, 
2014 e 2016, e informações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), da Receita 
Federal e de instituições de fomento e financiamento aos investimentos em inovação no Brasil. 
Neste trabalho são exploradas as informações referentes à interação entre as empresas e os GPs 
ao longo dos 4 Censos do DGP investigados e ao tipo de relação estabelecido entre as partes. 
Identificar as características dos relacionamentos de PMEs e organizações públicas de pesquisa 
é importante para a formulação de políticas de inovação mais efetivas, orientadas para as 
especificidades dessas empresas.   

A abordagem longitudinal adotada contribui com a literatura sobre relacionamentos 
cooperativos U-E ao trazer novas evidências sobre as interações de longo prazo de PMEs 
brasileiras e GPs. Adicionalmente, a investigação dos tipos de relação U-E, particularmente dos    
relacionamentos bidirecionais (isto é, a “pesquisa científica com considerações de uso imediato 
dos resultados” e a “pesquisa cientifica sem considerações de uso imediato dos resultados”) 
entre as organizações públicas de pesquisa e as PMEs apresenta particular interesse de 
investigação.  

Alguns autores (ARZA, 2010; ARZA et al., 2015; FRANCO e HAASE, 2015; SUZIGAN 
et al., 2009) identificaram que os canais de interação bidirecionais (isto é, os contratos de 
pesquisa e os projetos conjuntos de P&D) constituem modos intrínsecos de se transferir 
conhecimento tácito e usualmente envolvem interação pessoal de longo prazo, com o 
conhecimento fluindo em ambas as direções. Os outputs de conhecimento devem ser criados 
com base nas contribuições de todos os atores. No fluxo de conhecimento bidirecional o 
potencial para o aprendizado conjunto é elevado, podendo ser os modos mais efetivos para se 
transmitir novidade e para se permitir o upgrading tecnológico. Os canais bidirecionais geram 
benefícios inovativos e produtivos para as empresas e benefícios intelectuais para os 
pesquisadores (DUTRENIT, 2010; ARZA e VAZQUEZ, 2010; FERNANDES et al., 2010). 
Esses canais produzem benefícios de inovação para todas as empresas, independentemente de 



 

 

elas se encontrarem acima ou abaixo da empresa média em termos de investimento em 
atividades inovativas in-house. Isso é uma decorrência de as empresas poderem interagir com 
as organizações públicas através dos canais bidirecionais para substituir ou complementar suas 
atividades inovativas. São também os únicos canais que asseguram benefícios de longo-prazo 
simultaneamente para ambos os agentes (ARZA e VAZQUEZ, 2010) 

O texto está organizado em cinco seções, incluindo esta introdução. A segunda seção 
apresenta uma breve revisão da literatura empírica sobre o porte enquanto um fator direcionador  
(drivers) dos relacionamentos cooperativos e dos canais (ou modos) de interação entre PMEs e 
organizações públicas de pesquisa. A terceira seção aborda os procedimentos metodológicos 
adotados. A quarta seção expõe a discussão dos resultados de pesquisa, seguida pelas 
considerações finais na quinta seção. 

 
2 Referencial Teórico 
 

As interações entre as universidades e IPPs e as empresas podem ser analisadas a partir 
dos seguintes parâmetros: (i) fatores direcionadores (drivers); (ii) canais de interação (isto é, o 
conhecimento flui através de diferentes canais de interação); e (iii) os benefícios percebidos da 
colaboração (DE FUENTES e DUTRÉNIT, 2012).  

Estudos empíricos sobre a cooperação para a inovação identificaram que fatores 
estruturais e comportamentais das firmas individuais, geográficos e relacionados a políticas de 
C&T&I são capazes de impulsionar a cooperação entre organizações públicas de pesquisa e a 
indústria (BERCOVITZ e FELDMAN, 2006; DE FUENTES e DUTRENIT, 2012).    

A literatura não é conclusiva acerca do papel do porte na probabilidade do engajamento 
da firma na cooperação para inovação. Porém, há amplo reconhecimento de que o seu tamanho 
interfere na capacidade de mobilizar recursos, acessar redes de conhecimento, incorporar 
tecnologias, etc. Alguns autores (por exemplo, BERCOVITZ e FELDMAN, 2006; BELLINI et 
al., 2019; CARDAMONE e PUPO, 2015; TETHER, 2002; TORRES et al., 2011), salientaram 
que as firmas de pequeno porte necessitam mais de conhecimento externo, por que, de modo 
geral, possuem menos recursos internos1. Elas são também mais dependentes dos recursos em 
seus ambientes locais (BERCOVITZ e FELDMAN, 2006). 

A literatura (ARISTEI et al. 2016; BELDERBOS et al., 2006; FRITSCH e LUKAS, 
2001; HEWITT-DUNDAS et al., 2019; TESSARIN et al, 2020) identificou que a cooperação 
em P&D é mais prevalecente entre as grandes empresas. Elas são mais propensas a possuir 
capacitações para explorar fontes externas de conhecimento e gerir interações com 
universidades, posto que são capazes de dedicar mais recursos e tempo à construção desses 
vínculos do que as pequenas empresas, que podem operar em um ambiente com recursos mais 
limitados (FONTANA et al., 2003; CAMPOS, 2010; CARDAMONE e PUPO, 2015; 
LAURSEN e SALTER, 2004). Grandes empresas tendem também a possuir maior 
conhecimento das capacitações dessas organizações orientadas à pesquisa (TETHER, 2002) e 
são mais propensas a empregar um staff com treinamento profissional em ciência e engenharia. 
Com tal background profissional, esses funcionários são capazes de se beneficiarem de suas 

 
1 As empresas de pequeno porte que colaboram em seus processos inovativos com organizações públicas de pesquisa são 
motivadas principalmente pela busca de capacitação de recursos humanos; realização de testes e ensaio; atividades diretas de 
P&D; melhorias de produto e processo; transferência de tecnologia; busca de conselhos tecnológicos; contato com estudantes; 
recebimento de ajuda no controle de qualidade; e utilização dos recursos laboratoriais disponíveis nas universidades e institutos 
de pesquisa (CAMPOS et al, 2020; POVOA e MONSUETO, 2011).   



 

 

relações com universidades para dar suporte ao trabalho na organização (LAURSEN e 
SALTER, 2004).   

A maioria das PMEs não tem recursos ociosos, isto é, elas não são grandes o suficiente 
para desenvolver relacionamentos com universidades e IPPs, apesar de algumas poucas firmas 
terem períodos de interação intensiva com essas organizações para satisfazer necessidades 
específicas (FONTANA et al., 2003). Segundo Belderbos et al. (2006), é provável que uma 
estratégia cooperativa para as pequenas firmas envolva, na maioria dos casos, um único esforço 
colaborativo. Fristch e Lukas (2001) identificaram ainda que se as empresas superarem o 
obstáculo de estabelecer uma cooperação com uma instituição de pública de pesquisa, o 
tamanho das empresas parece ser relativamente sem importância para explicar o número de tais 
relações.  

Alguns estudos da década de 1990 encontraram que as pequenas firmas se beneficiam 
mais dos spillovers da pesquisa baseada em universidades dos que as grandes firmas, que se 
apoiam mais em sua própria P&D (LINK e REES, 1990; ACS et al., 1994a, 1994b; 
AUDRETSCH e VIVARELLI, 1994). Link e Rees (1990) e Acs et al. (1994a) argumentaram 
que as grandes firmas têm menor produtividade em P&D do que as pequenas firmas e são, por 
isso, menos eficientes em explorar os benefícios derivados das interações com organizações 
públicas de ensino. Audrestsch e Vivarelli (1994) sugeriram que enquanto os dispêndios em 
P&D da firma contribuem para a geração do resultado inovativo para todas as firmas, os 
spillovers de universidades são aparentemente mais importantes para a inovação das pequenas 
firmas. Acs et al. (1994a) encontraram substancial evidência de que os spillovers são facilitados 
pela coincidência de universidades e laboratórios de pesquisa no estado.  

Diferentes trabalhos que investigaram a cooperação entre firmas e organizações públicas 
de pesquisa em países desenvolvidos encontraram que o porte é positivamente relacionado à 
probabilidade de as firmas utilizarem o conhecimento de universidades e a cooperarem com 
elas. Pode-se citar, a esse respeito, os trabalhos de Schartinger et al. (2001) para as firmas da 
Áustria; Fritsch e Lukas (2001) para a Alemanha; Cohen et al. (2002) e Santoro e Chakrabarti 
(2002) para os Estados Unidos; Mohnen e Hoareau (2003) para Alemanha, França, Irlanda e 
Espanha; Fontana et al. (2003) para Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, Itália, Holanda e 
Reino Unido; Laursen e Salter (2004) para o Reino Unido; Hanel e St-Pierre (2006) para o 
Canadá; Cardamone e Pupo (2015) para Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido; Aristei et 
al. (2016) para Austria, França, Alemanha, Hungria, Itália, Espanha e Reino Unido; e Hewitt-
Dundas et al. (2019) para o Reino Unido.   

Nos países de industrialização tardia, Bastos e Britto (2017) constataram, a partir da 
Pesquisa de Inovação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PINTEC/IBGE), que o 
porte induz à intensificação de relações cooperativas entre empresas inovativas brasileiras e 
centros de produção científico-tecnológica. Da mesma forma, Quadros et al. (2001) 
identificaram, com base na Pesquisa da Atividade Econômica Paulista – PAEP, que as empresas 
com até 99 funcionários classificaram as universidades como fontes menos relevantes de 
conhecimento para atividades de inovação em comparação com as empresas maiores.  

Já Torres et al. (2011) encontraram para o México que, quanto maiores as firmas, menor 
é a sua propensão a se engajarem em cooperação. Seus dados sugerem que pequenas firmas, 
provavelmente com atividades intensivas em P&D, crescentemente procuram acessar o 
conhecimento de universidades e IPPs. Resultados similares para as firmas da Malásia 
permitiram a Rasiah e Govindaraju (2009) argumentarem que a relação entre o tamanho e a 
colaboração com universidades e IPPs não é óbvia. Ainda segundo Eom e Lee (2010), entre os 



 

 

determinantes da cooperação U-E na Coreia do Sul, a variável tamanho da firma não se mostrou 
significativa.  

A literatura abordou também os fatores direcionadores (drivers) dos canais (ou modos) 
de interação ou ainda das atividades de transferência de conhecimento e tecnologia entre as 
organizações públicas de pesquisa e as empresas2. Em geral, os estudos empíricos identificaram 
um conjunto de fatores que são capazes de influenciar a propensão das empresas a cooperar 
com universidades e IPPs através de um determinado canal ou de um grupo de canais, como: 
fatores estruturais e comportamentais das empresas individuais; proximidade geográfica; e 
estímulos advindos das políticas de C&T&I. 

Apesar de considerável atenção ser prestada à influência do porte na probabilidade de as 
empresas cooperarem com outras organizações, ainda há um limitado número de estudos 
(ARVANITIS et al., 2008b; FREITAS et al., 2013; TORRES et al, 2011) que abordam a 
influência dessa característica estrutural no estabelecimento dos tipos de relacionamentos U-E. 
Esses autores abordaram as repercussões da disponibilidade de recursos internos nas empresas 
de pequeno porte no direcionamento do(s) modos de interação com organizações públicas de 
pesquisa. Arvanitis et al. (2008b) identificaram a existência de uma relação positiva entre o 
tamanho da empresa e a propensão às atividades de transferência, quais sejam, informações 
gerais; atividades educacionais, de pesquisa e relacionadas à infraestrutura técnica; e 
consultoria. As empresas maiores, devido à sua maior capacidade de absorção, consubstanciada 
em departamentos especializados de P&D, unidades de monitoramento de conhecimento e 
tecnologia e uso de métodos avançados de gestão do conhecimento, são mais capacitadas a 
identificar as melhores possibilidades relacionadas às atividades de transferência do que as 
pequenas. Torres et al. (2011) encontraram evidências de que as interações com instituições de 
ensino superior e centros públicos de pesquisa, baseadas nos canais de interação informação e 
recursos humanos, possuem uma associação negativa com o tamanho da empresa. As grandes 
empresas tendem a estabelecer suas próprias instalações de P&D, que as proporcionam 
informação e treinamento de recursos humanos para as atividades rotineiras de que necessitam.  

Segundo Freitas et al. (2013), as empresas de pequeno porte frequentemente possuem 
poucos recursos ociosos necessários para iniciar e organizar um contrato com universidades. 
Dessa forma, o modo contratual pessoal, no qual as interações envolvem acordos contratuais 
vinculativos e formais entre empresas e acadêmicos individuais sem a mediação das estruturas 
administrativas universitárias (departamentos ou unidades dedicadas), é relativamente mais 
usado por pequenas empresas envolvidas em tecnologia e em estratégias de inovação aberta. 
As interações institucionais são usadas principalmente por grandes empresas que integram 
verticalmente as atividades de P&D.  

  
3. METODOLOGIA       
  

Este trabalho utiliza uma base de dados abrangente e longitudinal da colaboração entre 
GPs de universidades e IPPs brasileiros e PMEs, a partir de informações do DGP/CNPq. A base 

 
2 A literatura (por exemplo, ARZA, 2010; ARUNDEL e GEUNA, 2004; BEKKERS e FREITAS, 2008; COHEN et al., 2002; 
FRANCO e HAASE, 2015; DE FUENTES e DUTRENIT, 2012; PERKMANN et al. 2013, 2021; SCHARTINGER et al., 
2002) mostrou que o conhecimento e a tecnologia são transferidos entre universidades e a indústria através de múltiplos canais. 
Eles abrangem conferências públicas e encontros; publicações e relatórios; treinamento de recursos humanos; pessoal 
contratado com graduação ou pós-graduação; intercâmbio temporário de pessoal; patentes; licenciamento de tecnologia; 
projetos conjuntos de pesquisa e projetos de pesquisa contratados; spin-offs; participação em redes que envolvam universidades; 
incubadoras; parques científicos e/ou tecnológicos; troca informal de informações; e consultoria.  



 

 

do DGP constitui o inventário dos GPs em atividade no Brasil, abrangendo informações sobre 
recursos humanos, linhas de pesquisa, área do conhecimento, setores de atividade, produção 
científica e tecnológica dos pesquisadores, ademais dos padrões de interação com o setor 
produtivo. Cada Censo do DGP cobre informações ao longo de um período de dois anos  

Esta investigação envolve a abordagem longitudinal dos microdados do DGP/CNPq. Os 
dados obtidos nessa base permitiram identificar os GPs interativos e as suas instituições 
parceiras ao longo dos Censos de 2008, 2010, 2014 e 2016. Vale salientar que para a realização 
do acompanhamento longitudinal de cada firma interativa ao longo de diferentes Censos 
bianuais do DGP/CNPq foram identificadas as instituições parceiras dos GPs que colaboraram 
nos Censos de 2010 e 2016 e também nos demais censos do DGP investigados (Censos de 2008 
e 2014).   

A montagem da base do Censo 2010 pôde identificar a existência (ou não) de interações 
com instituições parceiras. As variáveis disponíveis na base referem-se: (1) aos GPs científicos; 
(2) às instituições parceiras com as quais interagem; e (3) aos tipos de relacionamento3.  

As PMEs analisadas neste trabalho são aquelas que cooperaram, no Censo de 2010, com 
GPs das áreas de Engenharias e Ciências Agrárias. Essas são as duas áreas do conhecimento 
que apresentam o maior número de relacionamentos com o setor produtivo, conforme autores 
que investigaram as interações U-E no Brasil (SUZIGAN et al., 2009; RIGHI e RAPINI, 2011).  

Para a caracterização das instituições parceiras dos GPs dos campos científicos da 
Engenharia e das Ciências Agrárias foram adicionadas à base de dados, a partir do cruzamento 
dos CNPJs das empresas interativas da base do DGP/CNPq e da RAIS, do atual Ministério do 
Trabalho e Previdência, as seguintes informações provenientes desta última base de dados: setor 
de atividade econômica, número de empregados e número de empregados com nível superior 
ou mais.  

Na ausência de um critério para classificação das PMEs segundo a característica estrutural 
porte, comum a todos os setores de atividade econômica, foi adotada neste trabalho a 
estratificação da base de dados do DGP e da RAIS pelo critério do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do IBGE do porte do estabelecimento em função 
do número de pessoas ocupadas para os setores de atividade econômica da indústria e da 
construção4. Portanto, para a composição da base de dados referente às PMEs brasileiras 
interativas com GPs de universidades e IPPs, utilizou-se o recorte de CNPJs das instituições 
parceiras de GPs com até 499 empregados.  

Aplicado o recorte de CNPJs com até 499 empregados na base de dados, a tabulação 
indicou um conjunto de 2049 instituições parceiras que interagiram com 1330 GPs do CNPq 
no Censo de 2010 (o equivalente a 66,90% das instituições parceiras de GPs neste Censo).      

Adicionalmente, foram aplicados dois filtros à base de dados com o objetivo de refinar o 
critério do porte do estabelecimento em função do número de pessoas ocupadas. O primeiro se 
refere ao recorte dos dados das instituições parceiras a partir do “CNPJ Raiz”, composto pelos 
oito primeiros números que formam o número de inscrição da empresa no Cadastro Nacional 

 
3 É importante ressaltar que trabalhos anteriores (por exemplo, RIGHI e RAPINI, 2011) apontaram para uma subestimação das 
interações U-E declaradas pelos líderes dos GPs. Esse problema de subestimação permanece nos Censos em questão  e deve 
ser levado em consideração na análise dos resultados.  
4 Segundo este critério de classificação dos estabelecimentos segundo o porte nos setores industrial e de construção, as 
microempresas são aquelas que empregam até 19 pessoas; já as pequenas empresas são definidas como as que empregam de 
20 a 99 pessoas. Por sua vez, os estabelecimentos com 100 ou mais empregados foram considerados como estabelecimentos 
de médias empresas e; empresas grandes, aquelas com 500 ou mais empregados (Ver “Nota Metodológica para Definição dos 
Números Básicos de MPE”, SEBRAE, 2006, citado por SEBRAE, 2013, p. 06). 



 

 

da Pessoa Jurídica (a "raiz", que identifica a empresa). Procurou-se, dessa forma, eliminar a 
diferenciação entre matriz e filial(is), representada pelos 4 dígitos seguintes, que identificam 
uma unidade de atuação da empresa (ou seja, um endereço de atividade da pessoa jurídica), 
correspondem ao nº da filial. Aplicado este filtro a todas as empresas da base, todas as 
informações referentes à instituição parceira passaram a abranger no “CNPJ raiz” as 
informações referentes a todos os estabelecimentos inscritos (filiais e matrizes). Todas as 
instituições parceiras de GPs do Censo 2010, cujos “CNPJs Raiz” corresponderam a um número 
de empregados igual ou superior a 500, foram eliminadas da base de dados.  

Às empresas restantes na base de dados do DGP/CNPq foi aplicado um segundo filtro. 
Suas informações foram cruzadas com o Anuário Melhores e Maiores de 2010, da EXAME, no 
qual foi possível identificar as 1.000 maiores empresas do Brasil pelo critério do desempenho 
da receita líquida em dólares, excluídas as empresas do setor financeiro. Todas aquelas 
empresas da base de dados que apresentaram o número de empregados igual ou superior a 500 
no referido Anuário foram eliminadas da base de PMEs interativas do DGP/CNPq.  

Após a aplicação dos filtros acima referidos nas 2049 instituições parceiras dos GPs do 
CNPq encontravam-se presentes na base de dados 1819 PMEs interativas (ou 59,34% das 
instituições parceiras dos GPs da base de dados do Censo de 2010) que tiveram algum tipo de 
relacionamento U-E com GPs de universidades e IPPs.       

À base de dados do DGP foram incorporadas informações da Relação Anual de 
Informações Sociais para a classificação das organizações parceiras dos GPs no Censo de 2010, 
Censo bianual tomado como referência neste trabalho. Essas informações incluem as seguintes 
características estruturais da firma interativa do DGP/CNPq: 1) porte da firma pelo critério do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) do porte do estabelecimento em função do número de pessoas 
ocupadas para os setores de atividade econômica da indústria e da construção; e 2) setor de 
atividade econômica.  

A esta base de dados, ponto de partida para a investigação realizada neste trabalho, foram 
incorporadas, em um segundo momento, as informações referentes às instituições parceiras dos 
GPs que colaboraram nos demais Censos do DGP investigados (Censos de 2008, 2014 e 2016). 
Para a realização do acompanhamento longitudinal de cada firma interativa ao longo de 
diferentes Censos bianuais do DGP foram identificadas as instituições parceiras dos GPs que 
colaboraram no Censo de 2010 e também nos demais censos do DGP investigados.    

As junções de diferentes bases de dados foram realizadas a partir do cruzamento dos 
CNPJs das PMEs interativas na base do DGP/CNPq. Após esse levantamento dos GPs 
interativos nos Censos de 2010 e também de 2008, 2014 e 2016 e de suas respectivas 
instituições parceiras, procedeu-se ao recorte da base de dados segundo o critério de PMEs que 
interagiram no último Censo do DGP (Censo de 2016). Dessa forma, a base de dados é 
composta por 1265 PMEs que interagiram necessariamente nos Censos de 2010 e de 2016 do 
DGP/CNPq.                       

Por sua vez, as consultas ao Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa 
Jurídica” da Receita Federal do Brasil permitiram levantar as seguintes informações referentes 
às PMEs interativas do DGP: (1) o porte da firma, conforme classificação por faturamento; e 
(2) à idade da firma, por meio da informação da data de abertura da empresa. É importante 
salientar que, na Receita Federal do Brasil, o enquadramento de porte da empresa (ME – 
microempresa; EPP – empresa de pequeno porte e Demais) é realizado de acordo com a 



 

 

expectativa de Receita Bruta Anual5. O indicador adotado para a idade da firma é proveniente 
da informação referente à data de constituição da empresa, isto é, da “data de abertura”, que 
consta do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica” pela internet 
na Receita Federal do Brasil.  

Foram acrescentadas também à base de dados informações sobre as empresas 
beneficiadas com recursos públicos para a inovação e desenvolvimento tecnológico de 
instituições de fomento e financiamento aos investimentos em inovação no Brasil em nível 
federal – Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC), CNPq (Programa RHAE Pesquisador na Empresa) - e estadual - FAPESP (Pesquisa 
Inovativa em Pequenas Empresas – PIPE  e Programa de Apoio à Pesquisa em Parceria para 
Inovação Tecnológica PITE).  

O conjunto de variáveis adotadas na investigação das características das PMEs brasileiras 
com interação com universidades e IPPs inclui os principais fatores identificados na literatura 
como determinantes dos relacionamentos cooperativos de firmas e organizações públicas de 
pesquisa. Foram selecionadas características estruturais e comportamentais referentes às 1265  
empresas interativas com GPs no Censo de 2010 e 2016, quais sejam, porte da firma; setor de 
atividade econômica; idade da firma; experiência em interação (de longo prazo e de curto 
prazo); o acesso ao financiamento público e ao tipo de relação estabelecidos entre as partes. 
Essas variáveis podem ser classificadas em três categorias relacionadas: i) às características 
estruturais e comportamentais das empresas interativas; ii) à política de C&T&I; e iii) aos 
relacionamentos U-E de PMEs.   

Esses fatores, que foram investigados em alguns trabalhos prévios que procuram explicar 
a presença e a intensidade de relacionamentos cooperativos entre firmas e organizações públicas 
de pesquisa, não foram suficientemente investigados para a dimensão porte das empresas 
interativas.  

É importante notar que a variável comportamental experiência da firma com a interação 
com GPs de universidades e IPPs foi tomada como proxy da experiência da empresa em 
interação com os grupos. O critério adotado para a caracterização da experiência em 
colaboração de curto e de longo prazos foi o seguinte: 1) instituições parceiras que colaboraram 
com GPs durante todo o período analisado, isto é, nos Censos anteriores de 2008, 2010, 2014 e 
2016 (experiência em colaboração de longo prazo); e 2) instituições parceiras que colaboraram 
com GPs por pelo menos um Censo, mas não durante todo o período analisado (experiência em 
colaboração de curto-prazo).  

Para examinar a influência da ampla gama dos canais de interação através dos quais as 
empresas podem interagir com GPs de universidades e IPPs, foram utilizadas as informações 
referentes aos tipos de relação U-E constantes do Censo de 2016. Os tipos de relacionamentos 
da base foram reclassificados em termos de seu tipo e densidade. Estes canais foram 
reclassificados de duas formas diferentes: a) Relacionamento bidirecional: pesquisa científica 
com considerações de uso imediato dos resultados e pesquisa científica sem uso imediato dos 
resultados; e b) Relacionamento unidirecional: transferência de tecnologia, desenvolvimento de 
software, engenharia não rotineira, consultoria e treinamento e fornecimento de insumos 
materiais. Essa classificação se justifica pela diferenciação dos relacionamentos que envolvem 

 
5 Essa classificação está definida na Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (MPE), também 
conhecida como Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que instituiu tratamento simplificado, 
diferenciado e favorecido para as micro e pequenas empresas brasileiras.   



 

 

trocas bidirecionais de informação e conhecimento entre os agentes daqueles que apresentam 
apenas uma direção unívoca de prestação de serviços ou de desenvolvimento de tecnologias e 
produtos (RAPINI et al., 2016). De fato, há importantes diferenças em termos da criação e 
difusão de conhecimento se a interação é baseada em uma simples prestação de serviços, tal 
como um teste de laboratório ou se a universidade e a indústria mantêm projetos de pesquisa 
colaborativa e conjunta, nos quais elas interagem e trocam não somente informação, mas 
também conhecimento (SUZIGAN et al., 2009). Este trabalho apoiou-se na compatibilização 
dos canais de transferência de conhecimento sugerida em Arza e Vasquez (2010) e Fernandes 
et al. (2010) com os tipos de relacionamento especificados na base do DGP/CNPq, realizada 
por Caliari e Rapini (2014) e Rapini et al. (2016). Vale notar que o líder do GP pode atribuir 
até três tipos de relacionamento U-E, mas foi considerada apenas a primeira opção informada.  

Para a elaboração deste trabalho foram selecionadas as informações da base de dados 
referentes à existência de interação entre PMEs e GPs de universidades e IPPs ao longo dos 4 
Censos do DGP analisados e ao tipo de relação estabelecido entre as partes.  

 
4. Características dos relacionamentos de pequenas e médias empresas com grupos de 
pesquisa de universidades e institutos públicos de pesquisa 
 

Os dados do DGP/CNPq mostram um predomínio de PMEs (55,2%)  que colaboraram 
com GPs de instituições parceiras durante todo o período analisado (isto é, nos Censos de 2008, 
2010, 2014 e 2016) (Tabela 01). Já as PMEs interativas com experiência em colaboração de 
curto prazo correspondem a 44,8% dessas empresas na base de dados. Esse resultado constitui 
um indicativo da existência de um núcleo de PMEs brasileiras com relacionamentos de longa 
duração com GPs de universidades e IPPs.   

É interessante notar que alguns trabalhos identificaram que as relações 
interorganizacionais seguem processos de desenvolvimento, isto é, evoluem ao longo do tempo 
(BETTS e SANTORO, 2011; BRUNEEL et al., 2010; OLIVEIRA, 2019; PLEWA et al., 2013; 
SANTORO, 2000; THUNE e GULBRANDSEN, 2014). Ademais, a adoção de um percurso de 
busca (search) científica com universidades requer novas capacitações e maior exploração da 
base de conhecimento atual da firma para buscar (search) e explorar (exploit) domínios de 
conhecimento nos quais a distância cognitiva é maior (LOPEZ-VEGA et al., 2016). Dessa 
forma, presume-se que a experiência da firma em projetos de pesquisa com universidades 
favoreça o seu aprendizado com relacionamentos cooperativos.      

Nessa perspectiva, é razoável supor que as PMEs que exibem colaborações de longa 
duração possuam ou já tenham adquirido capacidades (capabilities) que lhes permitam fazer 
frente às significativas diferenças nos contextos organizacionais que envolvem as vinculações 
entre firmas e universidades (DREJER e JORGENSEN, 2005; BRUNEEL et al, 2010). As 
barreiras aos relacionamentos cooperativos entre empresas e organizações públicas de pesquisa 
já foram apontadas pela literatura6.   

 
6 As principais barreiras aos relacionamentos cooperativos entre firmas e organizações públicas de pesquisa incluem a 
orientação à colaboração, como diferenças de atitude e potenciais conflitos de interesse entre os parceiros e transacionais 
(burocracia, custos de contrato, falta de confiança e propriedade intelectual) (BRUNEEL, et al., 2010; GARCIA et al., 2019b; 
HEWITT-DUNDAS et al. 2019). Segundo Bruneel et al. (2010), trabalhar com universidades em projetos de pesquisa requer 
não somente que as firmas aprendam a trabalhar em fronteiras organizacionais (organizational boundaries), mas também que 
elas tenham ou possam construir as capacidades para colaborar com parceiros que operam em um sistema de incentivo diferente. 
A colaboração com um parceiro de universidade necessita que as firmas desenvolvam rotinas e práticas operacionais para gerir 
esta colaboração. Os autores encontraram que as rotinas aprendidas pelas firmas, através da condução da pesquisa conjunta 



 

 

  Tabela 01: PMEs interativas com grupos de pesquisa, segundo experiência em interação   
 

 
                                             Fonte: Elaboração própria, a partir de DGP/CNPq  
 

No que tange ao porte da empresa interativa, as evidências sobre as PMEs que 
apresentaram interações de longo prazo com GPs indicam que elas foram majoritariamente 
enquadradas com o porte “Demais”, em conformidade com a classificação de faturamento anual 
do negócio. Trata-se de empresas geralmente enquadradas como empresas de médio porte, isto 
é, são maiores e possuem pelo menos dois sócios. As participações de PMEs categorizadas 
como microempresa (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), por sua vez, são muito menos 
significativas no conjunto das PMEs com relacionamentos U-E de longo prazo.  Essa seria uma 
possível evidência do papel dos recursos internos da firma para a cooperação com universidades 
e IPPs de longa duração.    

 
Tabela 02: Experiência de PMEs em interação com grupos de pesquisa, segundo porte da empresa   

 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de DGP/CNPq e Receita Federal  
 

No que tange à idade das PMEs com experiência em interação de longo prazo com GPs, 
foi possível identificar que 98,8% dessas empresas têm 11 anos ou mais7. Essa seria uma 
evidência adicional da importância dos recursos internos da empresa para a vinculação com 
universidades e IPPs de longa duração.      

É importante notar, todavia, que predominam entre as PMEs interativas com GPs de 
universidades e IPPs as empresas categorizadas com o porte “Demais” e com idade igual ou 
superior a 11 anos, salientando a relevância de capacidades e recursos internos das empresas 
para cooperar com organizações públicas de pesquisa.    
 

 
 
 

 
com universidades, reduzem as barreiras relacionadas à natureza básica e de longo prazo da pesquisa universitária, auxiliando 
a superar diferenças atitudinais entre os parceiros sobre os métodos e objetivos da pesquisa. Pode-se, dessa forma, mitigar as 
barreiras relacionadas à orientação. Uma vez que as rotinas e práticas tenham sido estabelecidas, elas são prováveis de serem 
refinadas e reutilizadas em colaborações subsequentes. Hewitt-Dundas et al. (2019) notam ainda que a colaboração recorrente 
aumenta a comunicação e a coordenação entre os parceiros e serve para superar as barreiras relacionadas à orientação à 
colaboração, como diferenças de atitude e potenciais conflitos de interesse entre os parceiros.  
7 O recorte adotado, isto é, tempo de exercício, permite diferenciar as startups dos demais negócios. Conforme o Marco Legal 
das Startups, (Lei Complementar nº 182/21), as startups deverão atender aos seguintes requisitos: faturamento de até R$ 16 
milhões; tempo de exercício de até 10 anos; e modelo de negócios sujeito ao Inova Simples, ou declaração, no ato constitutivo, 
de atuação como modelo de negócio inovador. 

Experiência em Interação %
Interação de Curto Prazo 544 44,8
Interação de LongoPrazo 671 55,2
Total 1215 100,0

Experiência em interação Porte Porte 
EPP ME Demais Total % % % 

interação de curto prazo 74 45 424 543 13,6 8,3 78,1 100,0
interação de longo prazo 66 33 572 671 9,8 4,9 85,2 100,0



 

 

Tabela 03. Experiência de PMEs em interação com grupos de pesquisa, segundo idade da empresa   
  

  
Fonte: Elaboração própria, a partir de DGP/CNPq e Receita Federal  
 

Os tipos de relação mais frequentes nas interações entre GPs de universidades e IPPs e 
PMEs são os de tipo bidirecional (69,6%) (incluem os tipos de relacionamento “Pesquisa 
científica com considerações de uso imediato dos resultados” e “Pesquisa científica sem 
considerações de uso imediato dos resultados”) (Tabela 03). Outros 30,4% são relacionamentos 
unidirecionais (incluem transferência de tecnologia, desenvolvimento de software, engenharia 
não rotineira, consultoria, treinamento e fornecimento de insumos materiais).  

Esses dados indicam que as colaborações entre os GPs e o setor produtivo, conforme 
indicado pelos líderes dos grupos, envolvem não apenas um fluxo unidirecional, mas também 
bidirecional de informação e conhecimento, em que podem ser observados fluxos de 
conhecimento da universidade para as empresas e das empresas para a universidade8.  

 
Tabela 04. Tipos de relacionamento entre GPs e PMEs, segundo tipos de relacionamento   
 

  
            Fonte: Elaboração própria, a partir de DGP/CNPq  

 
8 É interessante notar que alguns trabalhos prévios (ARZA et al., 2015; CALIARI e RAPINI, 2017; RAPINI et al., 2016; 
RIGHI e RAPINI, 2011; SUZIGAN et al., 2009) identificaram que os relacionamentos de tipo bidirecional são os tipos de 
relacionamento mais frequentes nas interações U-E no Brasil.  

Experiência em interação Total Total 
até 10 anos 11 anos ou mais % % 

interação de curto prazo 44 469 513 8,6 91,4 100,0
interação de longo prazo 8 663 671 1,2 98,8 100,0

Idade da Firma Idade da Firma 

Tipos de relação de acordo com a origem Total %
Grupos de Pesquisa-> Setor produtivo
Consultoria tecnica 132 6,3
Engenharia não rotineira (a) 60 2,9
Desenvolvimento de software 60 2,9
Pesquisa científica com uso imediato 833 39,7
Pesquisa científica sem uso imediato 609 29,0
Transferência de tecnologia 182 8,7
Treinamento de pessoal 31 1,5
Insumos materiais 107 5,1
Setor produtivo-> Grupos de Pesquisa
Engenharia não rotineira (b) 25 1,2
Desenvolvimento de software 12 0,6
Transferência de tecnologia 25 1,2
Treinamento de pessoal 6 0,3
Insumos materiais 11 0,5
Fornecimento de bolsas 2 0,1
Parceria sem a transferência de recursos envolvendo exclusivamente relacionamento de risco 2 0,1
Transferência de recursos financeiros 3 0,1
Total de relacionamentos 2100 100,00



 

 

Os tipos de relação mais frequentes, que partem dos GPs para o setor produtivo, são 
pesquisa científica com uso imediato dos resultados (podendo-se considerar como pesquisa de 
curto prazo), com 39,7% do total dos relacionamentos, pesquisa científica sem uso imediato 
dos resultados (podendo-se considerar pesquisa de longo prazo) (29,0%) e transferência de 
tecnologia (8,7%). Esses três tipos de relacionamento abarcam 77,4% do total. Por sua vez, 
entre os relacionamentos que partem do setor produtivo para os GPs, ainda que em menor 
magnitude, os mais frequentes foram engenharia não rotineira (1,2 %) e transferência de 
tecnologia (1,2 %).  

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 

Este trabalho apresenta algumas evidências da existência de um núcleo de PMEs 
brasileiras com relacionamentos de longa duração com GPs de universidades e IPPs e de alguns 
de seus recursos internos que favorecem o estabelecimento e a manutenção de tais colaborações 
no tempo. A identificação de um contingente expressivo de PMEs brasileiras com experiência 
de longo prazo com a colaboração com organizações públicas de pesquisa constitui uma 
contribuição aos estudos sobre a cooperação para a inovação. Conforme a literatura, a 
experiência prévia da empresa em projetos de pesquisa com universidades pode impactar 
favoravelmente o aprendizado com relacionamentos cooperativos (BRUNEEL et al. 2010; 
CYERT e GOODMAN, 1997; HEWITT-DUNDAS et al., 2019), o sucesso da interação 
(GEISLER et al., 1990; PLEWA et al., 2013; THUNE e GULBRANDSEN, 2014) e ainda a 
intensidade de tais relacionamentos (OLIVEIRA, 2019).  

Ainda no que tange à experiência de PMEs com a colaboração U-E de longo prazo, é 
importante salientar que esse é um indício de que essas firmas possuem ou estão construindo 
capacidades para o engajamento e a gestão de interações com outras organizações, posto que já 
se vincularam a GPs de universidades e IPPs ao longo de 4 Censos bianuais do DGP.   

Outro importante resultado a ser destacado é a constatação de que predominam os 
relacionamentos de tipo bidirecional entre as partes, voltados à pesquisa (com e sem 
considerações de uso imediato de resultados).  

Os resultados deste trabalho traduzem-se em implicações de políticas. As políticas de 
promoção de interações entre as organizações públicas de pesquisa e as empresas devem 
contemplar as características das colaborações de PMEs relacionadas ao conhecimento 
(relações de tipo bidirecional). Ademais, considerando-se a importância da vinculação de longo 
prazo entre PMEs e universidades e IPPs, é importante que as políticas de apoio à inovação em 
PMEs considerem o papel dos direcionadores (drivers) da colaboração entre essas organizações 
do sistema nacional de inovação. Dado que a interação U-E envolve um processo de 
aprendizado por parte da firma, a promoção de relacionamentos cooperativos de longo prazo 
propicia um efeito de aprendizado e de capacitação da firma para o estabelecimento e gestão 
dos relacionamentos cooperativos com organizações produzido no tempo, com repercussões 
sobre suas atividades inovativas. Dessa maneira, propiciar-se-á o acúmulo de experiências de 
PMEs com relações interorganizacionais e o consequente desenvolvimento da capacitação da 
firma requerida para interagir efetivamente com universidades e IPPs, seja com o mesmo 
parceiro através de períodos de tempo recorrentes, ou com parceiros diferentes.  

Este trabalho sofre de uma limitação metodológica relacionada à utilização dos dados do 
DGP, única fonte pública disponível sobre os tipos de relação estabelecidos entre GPs e PMEs 
no Brasil. A análise dos resultados deve levar em conta a limitação imposta pelo indicador “tipo 



 

 

de relação” no DGP, informação considerada a partir da perspectiva dos líderes dos grupos. 
Autores como Suzigan et al. (2009) e Righi e Rapini (2011) já apontaram as limitações e 
problemas inerentes à coleta dos dados do Diretório, decorrentes da autodeclaração e da 
subjetividade das percepções individuais dos líderes9. Seria interessante explorar também as 
informações sobre as empresas que colaboram com universidade e IPPs para aprofundar a 
análise do seu ponto de vista.  

Uma agenda futura de pesquisa se beneficiaria ainda da investigação acerca da 
persistência da cooperação com o mesmo parceiro através de períodos de tempo recorrentes (ou 
seja, universidades), ou com parceiros diferentes (ver LAURSEN e SALTER, 2006; HEWITT-
DUNDAS et al, 2019).  
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Resumo: Este estudo busca identificar boas práticas e desafios na gestão de ambientes de 

inovação, em particular em incubadoras de empresas, utilizando como parâmetro o modelo 

CERNE nível 1. A pesquisa de abordagem qualitativa foi realizada com gestores de dez 

incubadoras associadas à Rede Mineira de Inovação. A coleta de dados foi feita por meio de 

entrevistas semiestruturadas e analisadas com base na análise de conteúdo. Este trabalho aponta, 

a partir da percepção dos gestores, práticas exitosas utilizadas por eles na gestão das 

incubadoras, identificando ações relacionadas à sensibilização, motivação, relacionamento e 

visibilidade das incubadoras. No que se refere a desafios na gestão desses ambientes, foram 

evidenciadas a escassez de equipe qualificada, restrições orçamentárias das mantenedoras, 

dificuldades no relacionamento com as graduadas e, por fim, as dificuldades na implantação 

das prescrições metodológicas do CERNE. Espera-se que este trabalho contribua para auxiliar 

gestores de ambientes de inovação na gestão desses espaços. 

 

Palavras-chave: Ambientes de inovação. Gestão de incubadoras de empresas. Rede Mineira de 

Inovação. Metodologia CERNE. 

 

1 Introdução 

As diversas transformações sociais, políticas, econômicas e tecnológicas têm 

redesenhado o ambiente competitivo global, estabelecendo um cenário composto por novas 

exigências estratégicas. Neste contexto, de acordo Santana e Hansen (2016) os ambientes de 

inovação se tornaram instrumentos de promoção de objetivos sociais, econômicos e políticos 

cumprindo a função de se integrar a vários agentes, geradores de desenvolvimento tecnológico 

para a sociedade. 

Existem diversos ambientes que favorecem a inovação, os chamados habitats de 

inovação. Esses espaços englobam múltiplos atores como as incubadoras, parques tecnológicos, 

aceleradoras e os NIT -Núcleos de Inovação e Tecnologia, dentre outros (CHAIS, 2013).  

Entre os diversos atores inseridos aos ambientes de inovação, as incubadoras são 

compreendidas como um dos atores mais importantes para o desenvolvimento de 

empreendimentos de sucesso. De acordo com o último levantamento de dados da plataforma 

InovaData-MG (2021), até o ano de 2017, havia 126 empreendimentos incubados e mais de 

300 empresas graduadas nas 23 incubadoras que abrangem todas as regiões do Estado, sendo 

um importante mecanismo para a geração de emprego e tecnologia. 

Dornelas (2002) argumenta que o objetivo da incubadora é consolidar empresas bem-

sucedidas de forma a apoiar seu constante desenvolvimento, a fim de que sejam financeiramente 

viáveis e competitivas em seu mercado, mesmo após deixarem a incubação. Para alcançar esses 

objetivos, as incubadoras devem dispor de uma gestão adequada das competências 

empreendedoras, inovadoras, científicas e tecnológicas (CORREIA; GOMES, 2012).  
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Segundo relatório desenvolvido pela ANPROTEC em 2007, a maioria dos ambientes de 

inovação pesquisados no Brasil, não dispunham de um modelo de gestão definido. Neste 

sentido, se faz necessário realizar avaliações sobre o modelo e práticas de gestão destes 

ambientes, utilizando indicadores de desempenho, para que as incubadoras possam medir o 

sucesso e a eficiência de suas práticas de gestão. (ANPROTEC, 2007). 

Tendo em vista todo esse panorama, o presente trabalho teve como objetivo identificar 

boas práticas de gestão das incubadoras associadas, bem como conhecer a percepção dos 

gestores em relação aos desafios na gestão, utilizando como parâmetro a metodologia CERNE 

nível 1, que está diretamente relacionada ao desenvolvimento dos empreendimentos por meio 

dos processos e também por práticas de gestão da incubadora. 

Para alcançar esse objetivo, desenvolveu-se uma pesquisa de caráter qualitativo e 

descritivo, onde foram entrevistados gestores das incubadoras associadas à Rede Mineira de 

Inovação (RMI), trazendo observações pertinentes sobre as boas práticas e desafios na gestão 

das incubadoras. 

 

2 Referencial Teórico 
 

2.1  Ambientes de Inovação 

As mudanças econômicas, políticas e sociais das últimas décadas, têm estimulado as 

regiões a pensar em novas formas para estruturar empresas, criar modelos de desenvolvimento 

local a partir de visões que possam aumentar a vantagem competitiva para as organizações, os 

profissionais e as cidades (ZEN, 2005). Em razão da busca pela geração de inovações, da 

interação entre diversos atores e da importância da gestão do conhecimento neste ambiente 

globalizado, surge uma demanda por parte das empresas, por ambientes de inovação 

diferenciados (ZOUAIN, 2003).  

Neste contexto, de acordo com Correia e Gomes (2012) os ambientes de inovação, 

emergem como instrumento de incentivo à geração de inovações e como um mecanismo de 

desenvolvimento regional, por meio do intercâmbio de conhecimentos, aprendizagem coletiva 

e interação entre empresas, universidades, centros de pesquisa e instituições governamentais. 

Zouain e Plonski (2006) complementam que os ambientes de inovação podem ser organizados 

por instituições públicas ou privadas e têm como atributo a garantia de condições favoráveis 

para o desenvolvimento de produtos e processos de base tecnológica.  

São variadas as tipologias de classificação dos tipos de ambientes de inovação. Teixeira 

(2018), por exemplo, classifica esses espações em cidades, distritos, centros de inovação, 

parques, pré-incubadoras, incubadoras, aceleradoras, coworkings, núcleos de inovação 

tecnológica e ambientes makers. Figlioli (2007) argumenta que os termos referentes a 

ambientes de inovação são apresentados na literatura de forma indiscriminada de modo a 

dificultar sua identificação, uma vez que muitos ambientes recebem duas ou mais 

denominações distintas e que, nem sempre, estas refletem suas características. 

De maneira geral, além de criar espaços de valor agregado, esses ambientes estimulam a 

criatividade e a experimentação. Os ambientes de inovação devem proporcionar um espaço de 

criação, compartilhamento, transmissão, utilização e reutilização do conhecimento para o 

desenvolvimento urbano, econômico e social da região em que estão inseridos. (FIGLIOLI, 

2003). 

 

2.2  Gestão de Ambientes de Inovação  



 

 

Steiner; Cassim e Robazzi (2008) destacam que os ambientes de inovação cumprem o 

papel de promotores de desenvolvimento e para tanto, eles precisam ser bem geridos, de modo 

que seus objetivos sejam alcançados e que de fato ocorra a contribuição com a inovação e o 

desenvolvimento à comunidade ao seu redor. Neste sentido, a gestão desses espaços, deve 

incorporar os vários agentes envolvidos nos ambientes de inovação e seus aspectos dinâmicos, 

além de oferecer uma estrutura organizacional que permita a instituição se adaptar e inovar 

(ZOUAIN; SILVEIRA, 2006).  

Diversos trabalhos têm evidenciado e discutido essa necessidade de implantação de um 

modelo de gestão eficiente. Motta e Imoniana (2005), por exemplo, propõem em seu trabalho, 

um modelo de gestão para empresas incubadas com foco na avaliação de desempenho, adotando 

o modelo de excelência da Fundação para o Prêmio Nacional de Qualidade. Amaral et al (2017), 

por sua vez, apresentam em seu trabalho o Modelo Amaral para Gestão dos Ambientes de 

Inovação (AMIEM), que foi desenvolvido como uma ferramenta para avaliar incubadoras de 

empresas e parques tecnológicos. O modelo visa medir o nível de maturidade nas relações entre 

os atores da universidade, do setor produtivo de bens e serviços, e do governo. Pinheiro (2017), 

por seu turno, evidencia um modelo de gestão de ambientes de inovação baseado na avaliação 

de desempenho, utilizando a metodologia CERNE, plataforma de promoção de maturidade em 

ambientes de inovação, elaborada pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC). Mais recentemente, Machado et al. (2017) 

argumentaram que a gestão baseada em Business Model Generation – Canvas, se demonstra 

eficiente em ajudar a organização a alcançar novos resultados.  

 

2.3 O modelo CERNE de Gestão de Ambientes de Inovação 

Tendo em vista a importância da gestão de ambientes de inovação como parques 

tecnológicos e incubadoras, e visando atender exigências de mercado voltadas a padrões de 

melhoria na qualidade e competitividade, a ANPROTEC em conjunto com o SEBRAE, 

estruturou um novo modelo de medição para a certificação das atividades e serviços prestados 

pelas incubadoras, denominado Centro de referência para apoio a novos empreendimentos – 

CERNE (ANPROTEC, 2018).  

O CERNE foi concebido e estruturado a partir dos modelos de atuação do Business 

Innovation Centers (BIC’s) e dos Small Business Development Centers (SBDC’s). Foi 

desenvolvido, como um modelo de avaliação da capacidade dos ambientes de inovação, em 

gerar empreendimentos de sucesso, tornando-se uma base de referência para a gestão dos 

ambientes de inovação (MORAIS; SILVA; OLIVEIRA, 2012).    

Ferreira et al. (2013) defendem que a metodologia CERNE surge como uma base de 

referência, contribuindo no processo de melhoria contínua, por meio da proposição de um 

modelo de gestão eficaz, via documentação e registro dos projetos planejados e executados, 

viabilizando o crescimento quantitativo e qualitativo dos negócios, além da melhoria na 

qualidade. Já Pinheiro (2017) argumenta que com a metodologia, cada incubadora passa a ter 

um modelo de referência, a partir do qual, ela pode fazer a sua autoavaliação de modo a 

identificar os sistemas que faltam para atingir um determinado nível do CERNE.    

Além da construção coletiva, outra característica importante do CERNE, é o fato de sua 

aplicação estar em constante construção. De modo que, a sua versão vigente deve ser 

constantemente avaliada e atualizada, de maneira a continuar contribuindo com o 

desenvolvimento regional e a manter a sintonia com a sociedade (ANPROTEC, 2018).  



 

 

A metodologia CERNE é um modelo de gestão que adota práticas dentro de processos 

associados a níveis de maturidade (CERNE 1 ao 4) direcionados à melhoria contínua 

(SEGALLA et al., 2019).  A definição e o detalhamento dos processos são muito importantes 

para que estes ambientes consigam alcançar melhoras significativas.  

No entanto, antes disso é fundamental compreender o princípio de conjuntos sobre os 

quais os processos e práticas são estruturados (CERNE 2018).  Esses princípios são seguidos 

por todas as incubadoras que utilizam o CERNE, o que garante uma sintonia entre as que 

adotam esse modelo. (ANPROTEC, 2018). São eles: Desenvolvimento Regional; Inovação; 

Atuação em Rede; Sustentabilidade e Efetividade.  

Explicitada a importância dos princípios norteadores do CERNE, deve-se considerar os 

processos-chaves que são elementos estabelecidos a partir desses princípios, que alinham e 

amadurecem as ações propostas pela incubadora e dão origem às práticas-chaves.  

(ANPROTEC, 2016). De acordo com Passoni et. al; (2017) em função dos números e da 

complexidade dos processos e práticas-chaves a serem implantados, foram criados quatro níveis 

crescentes de maturidade, onde cada um possui um eixo norteador e seus respectivos objetivos, 

como pode ser observado no Quadro 1. 
 

Níveis de maturidade 

do CERNE 
Eixos Norteadores Objetivo 

CERNE 1 Empreendimento 
Tem o propósito de direcionar os processos e práticas 

para o desenvolvimento dos empreendimentos.  

CERNE 2 Incubadora 
Visa garantir a gestão efetiva da incubadora por meio 

da avaliação dos resultados e impactos.  

CERNE 3 Rede de Parceiros 

Busca a consolidação de parcerias com a finalidade de 

ampliar a atuação da incubadora e criar uma rede de 

atores envolvidos no processo de inovação. 

CERNE 4 Posicionamento Global 

Implantar práticas que tenham como foco a 

globalização da incubadora e dos empreendimentos 

apoiados.  

Quadro 1 - Níveis de Maturidade e Eixos Norteadores da Metodologia CERNE. 
Fonte: CERNE (2018).  

 

Assim, os níveis de maturidade (CERNE 1, CERNE 2, CERNE 3 e CERNE 4) 

representam passos da incubadora para se posicionar como ambiente de inovação que gera 

empreendimentos de sucesso. Cada nível de maturidade contém processos-chaves e práticas-

chaves específicas, que visam garantir que a incubadora esteja usando todas as boas práticas 

relacionadas àquele nível de maturidade.  (CERNE, 2018) 

O CERNE 1 tem como objetivo aplicar práticas que possuem uma relação estreita com o 

desenvolvimento dos empreendimentos incubados. Neste sentido, as práticas a serem 

implantadas vão desde planejamento, qualificação, assessoria, seleção, monitoramento, além 

de alguns elementos de gestão essenciais à geração de empreendimentos bem sucedidos.  

No Quadro 2, são apresentados os processos chaves e suas respectivas práticas-chaves do 

CERNE 1: 



 

 

Processo-Chave  Prática-Chave  Objetivos 

1.1. Sistema de  

Sensibilização e  

Prospecção 

1.1. Sensibilização 

1.2. Prospecção 

1.3. Qualificação 

Ampliar a qualidade e a quantidade 

das propostas apresentadas. 

1.2. Sistema de Seleção 1.2.1. Recepção de Propostas 

1.2.2. Avaliação 

1.2.3. Contratação  

Garantir que os empreendedores 

apresentem as informações 

necessárias para a avaliação do 

empreendimento pela incubadora. 

1.3.Sistema de Desenvolvimento 

do Empreendimento   

1.3.1. Planejamento                                               

1.3.2. Agregação de Valor                                

1.3.3. Monitoramento  

Apoiar a elaboração do plano de 

desenvolvimento de cada 

empreendimento incubado.  

1.4. Graduação e 

Relacionamento com  

Graduandas ‘ 

1.4.1. Graduação                         

1.4.2.Relacionamento com 

Graduandas                    

Garantir que o processo de mudança 

da graduada para um novo espaço 

seja bem-sucedido. 

1.5. Gerenciamento Básico 1.5.1. Estrutura Organizacional 

1.5.2. Operação da Incubadora 

1.5.3. Comunicação e Marketing  

Viabilizar o funcionamento efetivo 

da incubadora e a realização de 

parcerias. 

Quadro 2 - Processos e Práticas-Chaves da Metodologia CERNE 
Fonte: CERNE (2018).   
 

Embora a aplicação da metodologia CERNE seja recente, existem dados e publicações 

disponíveis no site da ANPROTEC que evidenciam seus resultados. O CERNE 1 é o nível de 

maturidade que se encontra certificada na maioria dos ambientes de inovação. Entre 2016 e 

2020 foram certificadas 60 incubadoras em todo o país pelo CERNE. 

No presente estudo optou-se por utilizar o CERNE 1 como baliza para avaliação das 

práticas de gestão adotadas, tendo em vista sua prevalência entre os ambientes de inovação 

brasileiros mais estruturados. 

 

3 Metodologia 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram entrevistados gestores de ambientes de 

inovação, associados à Rede Mineira de Inovação (RMI), que trouxeram suas observações sobre 

importantes a respeito das atividades de gestão destes ambientes. A RMI é uma associação sem 

fins lucrativos de incubadoras, parques tecnológicos e outras organizações mineiras, que visa 

integrar pesquisa, tecnologia e inovação, para que propicie aos associados negócios 

competitivos e sustentáveis, e por conseguinte o fortalecimento do empreendedorismo e 

inovação no Estado de Minas Gerais. (RMI, 2021).  Ao longo de 24 anos de atuação, a RMI 

emergiu como uma iniciativa pioneira no país, sendo utilizada por outros estados brasileiros, 

como modelo de ações. Atualmente, a RMI reúne 21 incubadoras, 4 parques tecnológicos e 3 

aceleradoras de empresas. (RMI, 2021). 

A escolha de incubadoras associadas à RMI como objeto de estudo deste trabalho, se deu 

pela possibilidade de acesso aos gestores de ambientes de inovação vinculados à RMI e também 

pela importância da Rede Mineira de Inovação como um dos agentes do desenvolvimento 

tecnológico do Estado de Minas Gerais (RMI,2021).  



 

 

Este é um estudo de caráter qualitativo e descritivo. De acordo com Sampieri, Collado e 

Lucio (2013) o enfoque qualitativo deve ser selecionado como pesquisa, quando buscamos 

compreender e aprofundar os fenômenos que são explorados, a partir da perspectiva de seus 

participantes. Já a pesquisa descritiva tem como finalidade observar, descrever e analisar os 

fenômenos, sem necessariamente apontar os fatos no qual acarretou determinada ocorrência 

(GIL, 2002).  

Como instrumento de coleta de dados utilizou-se a técnica de entrevistas semiestruturadas 

que permitiu maior interação e flexibilidade com os entrevistados. Foi utilizado como base um 

roteiro de perguntas, desenvolvido a partir dos processos e práticas-chaves da metodologia 

CERNE nível 1. De acordo com Boni e Quaresma (2005) a principal vantagem da técnica de 

entrevista semiestruturada é que ela produz uma melhor amostra da população de interesse, 

pois, ao contrário dos questionários, a entrevista tem um índice de respostas bem mais 

abrangente. Outra vantagem, diz respeito a dificuldade que as pessoas têm de responder por 

escrito.   

Para a análise de resultados, neste estudo aplicou-se a técnica de análise de conteúdo, uma 

vez que esta procura identificar o que está sendo dito a respeito de um determinado tema 

(LAVILLE; DIONE 1999). Foi utilizada na análise uma grade mista que, de acordo com Laville 

e Dione (1999), tem suas categorias selecionadas no início, mas o pesquisador se permite 

modificá-las em função do que a análise aportará. Seguindo o que preconiza Bardin (2007), 

inicialmente as entrevistas foram pré-analisadas e em seguida se sucederam uma série de 

revisões críticas dos conteúdos, alocando-os em unidades de registros pré-estabelecidos, 

fundamentadas nos processos e práticas chaves da metodologia CERNE nível 1. 

Como o universo deste estudo foi definido as 21 incubadoras associadas a RMI, 

convidadas a participar das entrevistas, enquanto a amostra (ou seleção) foram as 10 

incubadoras, que aceitaram o convite e disponibilizaram seus gestores para serem entrevistados.  

Como não se tinha pretensão de fazer generalizações a partir dos resultados obtidos, mas 

sim conhecer a percepção desses gestores acerca do tema estudado, entende-se que essa seleção 

de sujeitos atendeu aos objetivos da pesquisa. 

 

4 Resultados e discussões 

 

O Quadro 3 apresenta as características das incubadoras que tiveram seus gestores 

entrevistados neste trabalho. 
 

Incubadora Tipo de Incubadora Vinculação Tempo de 

atuação 

Empresas 

graduadas 

A Base tecnológica Universidade Pública 20 anos 62 

B Base tecnológica Prefeitura 22 anos 58 

C Mista Universidade Pública 16 anos  7 

D Base tecnológica  Associação, 

Universidade e 

Prefeitura  

16 anos  52 

E Base tecnológica Universidade Pública 20 anos 15 



 

 

F Base tecnológica  Universidade Pública 20 anos  19 

G Base tecnológica Universidade Pública 22 anos 30 

H Mista Universidade Pública  16 anos 7 

I Base tecnológica Universidade Pública 25 anos 48 

 J  Base tecnológica Universidade 

Pública 

12 anos 5 

Quadro 3. Características das incubadoras analisadas  
Fonte: próprio autor  

 

 Como pode ser observado, os gestores entrevistados atuam em sua maioria, em 

incubadoras de base tecnológica, vinculadas às universidades públicas, com tempo médio de 

operação entre 15 e 26 anos.  Apenas uma das incubadoras entrevistadas possui a certificação 

CERNE nível 1, as demais estão em processo de implantação da metodologia, algumas 

finalizando pequenos ajustes e outras se adequando aos processos e práticas-chaves. 

A seguir, serão apresentados os principais achados desta investigação, organizados a 

partir da categorização efetuada, que utilizou a classificação de processos e práticas-chave 

previstas no CERNE 1. 

4.1 Sensibilização e prospecção 

Conforme já abordado, a metodologia CERNE possui cinco processos-chaves: 1) 

Sensibilização e prospecção; 2) Sistema de seleção; 3) Sistema de desenvolvimento de 

empreendimentos; 4) Graduação e relacionamento com graduadas e 5) Gerenciamento básico. 

A partir deste momento, estes processos-chaves serão usados como categorias centrais de 

análise.  

A metodologia do CERNE prevê que o primeiro processo na gestão dos ambientes de 

inovação é o de sensibilizar pessoas para o desenvolvimento de projetos. Dentre os 

entrevistados pode-se perceber que as três estratégias principais de sensibilização são a 

realização de eventos, divulgação em redes sociais e sites institucionais. Na incubadora (C), por 

exemplo, o processo de sensibilização da comunidade para a oportunidade de empreender, é 

feito por palestras, com temas focados em agregar valor aos empreendimentos, ministradas por 

empreendedores da comunidade. As redes sociais têm se tornado cada vez mais uma ferramenta 

poderosa de sensibilização de empreendedores, esse papel ficou ainda mais reforçado tendo em 

vista a pandemia de Covid-19, ocorrida em 2020 e 2021, que impediu a realização de outras 

ações de sensibilização, como rodas de conversas, visitas às instituições de ensino e visitas de 

alunos à incubadora, conforme relatado pelo gestor (B). 

Ficou clara também, que a necessidade de sensibilização é maior em ambientes de 

inovação em fases iniciais. O gestor (D), por exemplo, relata que como a incubadora já tem 

uma história consolidada, atualmente os esforços de sensibilização são menores e assim, 

buscam desenvolver essas ações na comunidade, por meio de redes sociais, apresentando 

mensalmente casos de sucesso no site da incubadora: “Hoje as pessoas querem vir para a 

incubadora, são elas quem nos procuram e acompanham nossas redes sociais, porque já somos 

uma marca consolidada.” (Gestor D). 



 

 

No que se refere à prospecção de novos empreendimentos, de acordo com o CERNE, é 

preciso estabelecer uma busca ativa por empreendimentos com potencial de alto impacto e que 

possam contribuir com o desenvolvimento da região. Neste sentido, os gestores entrevistados 

desenvolvem ações de prospecção em eventos de fomento e qualificação aos potenciais 

empreendedores como cursos, feiras, palestras, oficinas de ideação e modelagem de negócios, 

que são oferecidos à comunidade durante o ano todo.  

Também são realizadas busca por ideias e empreendimentos dentro da universidade, por 

meio do acompanhamento de trabalhos de pesquisa, extensão e conclusão de curso. A fala do 

Gestor (E) ilustra essa estratégia:  "Nós buscamos acompanhar os projetos que estão sendo 

desenvolvidos dentro do laboratório da Universidade, porque esses projetos acabam 

culminando em algumas empresas, que nós encaminhamos para o projeto de incubação.”  

4.2 Sistema de Seleção 

O sistema de seleção preconizado pela metodologia CERNE, envolve procedimentos 

formalizados visando selecionar os empreendimentos que receberão apoio da incubadora. 

Todos os gestores entrevistados, recebem as propostas dos empreendimentos por meio de 

editais e em seguida, passam por uma banca examinadora com o objetivo de analisar o nível de 

maturidade dos empreendimentos. Por fim, é desenvolvido um contrato, para garantir a 

formalização jurídica entre a incubadora e o empreendimento incubado. Somente a incubadora 

(F) optou, ao invés do contrato, utilizar um termo de adesão.  

No que se refere a periodicidade de lançamento dos editais de inscrição para o processo 

de seleção dos empreendimentos, pode-se observar que variam de uma incubadora para a outra, 

podendo ser de fluxo contínuo, lançado mensalmente ou anualmente. Entretanto, devido a 

pandemia de Covid-19, algumas incubadoras optaram por não lançar editais entre o período de 

2020 e 2021.  

Em contrapartida, durante este período, os gestores relataram um crescente aumento na 

procura da incubadora pelos empreendimentos. Uma das falas que apontam essa informação é 

a do Gestor (D): “Durante a pandemia, essa procura aumentou consideravelmente, 

principalmente por ex-alunos, que diante das incertezas econômicas, viram a oportunidade de 

voltar às origens e montar seu negócio.” 

4.3 Sistema de Desenvolvimento dos Empreendimentos 

Este sistema diz respeito a um processo contínuo para viabilizar o crescimento dos 

empreendimentos. A metodologia CERNE prevê que sejam desenvolvidas pelos gestores ações 

de planejamento, agregação de valor e monitoramento dos empreendimentos incubados.  

A partir dos relatos, pode-se perceber que todos os gestores entrevistados fundamentam 

as ações de planejamento de desenvolvimento dos empreendimentos, nos cinco eixos do 

CERNE que são: empreendedor, tecnologia, capital, mercado e gestão.  

Identificou-se que as ações que agregam valor e fazem o acompanhamento dos 

empreendimentos incubados, são desenvolvidas a partir do monitoramento, onde é possível 

identificar as necessidades dos empreendimentos e elaborar planos de ações que visem sanar 

essas necessidades.  Como evidenciado por Zouain (2006) o acompanhamento do processo de 

amadurecimento dos empreendimentos, se dá por meio da oferta de serviços e consultorias 

técnicas, desenvolvimento de estratégias e a promoção de um ambiente que estimule a formação 

contínua do empreendedor e a constante geração de inovação. 



 

 

Essa prática é adotada por vários dos ambientes de inovação, como pode ser observado 

no discurso de um dos entrevistados: “Durante o monitoramento é feito um levantamento para 

identificar os pontos fracos do empreendimento e a partir disso, são oferecidas capacitações, 

assessorias, mentorias, materiais e palestras sobre temas que podem ajudar a agregar valor e 

desenvolver melhor o empreendimento.” (Gestor J). 

Os serviços de mentorias são utilizados para minimizar necessidades específicas ou 

aspectos tecnológicos dos empreendimentos, enquanto os treinamentos e capacitações, 

abordam questões de natureza mais comum (MACIEL et al., 2014). Os gestores reconhecem 

em seus discursos, o monitoramento, como ação crucial para o acompanhamento do 

desenvolvimento do empreendimento incubado: “O desenvolvimento do empreendimento está 

diretamente atrelado ao monitoramento, por isso é necessário manter a motivação do 

empreendedor e ao mesmo tempo cobrá-lo para que cumpra com o que foi planejado, esse é 

um processo constante e evolutivo.” (Gestor B). 

No que se refere à avaliação e se o empreendimento está pronto para graduar, os gestores 

entrevistados disseram se embasar no cumprimento dos cinco eixos do CERNE, por meio dos 

indicadores advindos do monitoramento. Conforme a fala de um dos entrevistados: “O 

empreendimento sai da incubadora em função da maturidade que atingiu. Se dentro dos cinco 

eixos ele apresentar uma maturidade avançada, com produto, carteira de clientes e conhecendo 

o mercado, nós consideramos que ele não precisa mais do programa e até mesmo a própria 

jornada não é mais adequada para ele.” (Gestor D). 

Deste modo, compreende-se que por meio do monitoramento e da avaliação, é possível 

para a incubadora verificar quais áreas dos empreendimentos incubados precisam ser 

melhoradas e quais estratégias de apoio a incubadora pode desenvolver para tais áreas, 

conforme defendido por Maciel et al. (2014). 

4.4 Graduação e Relacionamento com Graduandas  

De acordo com o CERNE, este processo auxilia a mudança de status do empreendimento 

de incubado para graduada e a estruturar ações, para dar continuidade na interação entre a 

incubadora e o empreendimento graduado.   

Ao analisar a fala dos gestores entrevistados acerca deste processo-chave, identificou-se 

que esta é uma das maiores dificuldades enfrentadas pela gestão destes ambientes. Muitos 

relataram que buscam manter contato com as graduadas, por meio de questionários e convites 

para participação em eventos, mas não obtém retorno por parte das empresas, principalmente 

no que tange a divulgação de informações como faturamento e financeiro. Uma das possíveis 

razões, como discorre o Gestor (H), é o receio de que as incubadoras solicitem novos pagamento 

de taxas ou porcentagem do faturamento das graduadas.  

A narrativa dos gestores corrobora essa tese: 

“Há uma resistência da parte deles em divulgar dados de faturamento, nem todos estão 

abertos a passar essa informação anualmente.” (Gestor F). 

“É uma grande dificuldade conseguir informações dos empreendimentos graduados 

depois que eles se instalam fora da incubadora, tentamos aplicar questionário, mas poucos 

respondem.” (Gestor C). 

Os gestores relataram, que durante a pandemia cultivar o relacionamento e manter as 

ações de acompanhamento com as graduadas, se tornou ainda mais difícil, devido ao fato de 

não se poder organizar eventos e tão pouco promover visitas aos empreendimentos.  



 

 

No entanto, apenas os gestores (B), (D) e (I) afirmaram manter um relacionamento com 

as graduadas. Nestas incubadoras, os gestores relataram que as graduadas oferecem 

monitoramento aos empreendimentos incubados, participação em feiras, eventos, palestras e 

participação em matérias jornalísticas como casos de sucesso. De acordo com os gestores, esta 

relação é extremamente importante, uma vez que é por meio desse contato que os gestores das 

incubadoras conseguem informações sobre a atuação do empreendimento no mercado, 

crescimento de demanda, faturamento e quais as dificuldades enfrentadas. Como exemplifica a 

fala dos entrevistados: “Existe um compromisso de quem passa pela graduação, que é dar 

assistência aos novos empreendimentos Dessa maneira, as graduadas continuam ligadas à 

incubadora.” (Gestor B). 

O Gestor (D) complementa: “A empresa graduada é o que eu diria que nós temos de 

melhor, com relação a entrega, é a apresentação da incubadora, o crescimento e o sucesso 

deles é muito importante para nós.” 

É importante mencionar, que as incubadoras (B), (D) e (I) estão vinculadas a parques e 

centros tecnológicos, dessa maneira, os empreendimentos graduados destas incubadoras, são 

transferidos para estes espaços, onde continuam mantendo uma ligação com a incubadora.  

4.5 Gerenciamento Básico 

As ações de gerenciamento básico preconizadas pelo CERNE, envolvem a manutenção 

de uma estrutura que possibilite a operação da incubadora e a geração sistemática de 

empreendimentos e sucesso.  

Acerca da operacionalização da incubadora, os entrevistados relatam que não contam com 

equipe qualificada e em quantidade suficiente. Observou-se que a equipe das incubadoras é 

composta por bolsistas temporários, funcionários que se dividem entre a incubadora e a 

universidade e a presença de no máximo, três funcionários com dedicação exclusiva à 

incubadora. Como relata o Gestor (F): “Somente eu trabalho com dedicação exclusiva à 

incubadora, os outros membros da equipe além da incubadora, estão alocados em outros 

setores. Então, eles precisam se dividir entre os afazeres da incubadora e dos outros setores, 

assim a dedicação acaba sendo pequena.” (Gestor F). 

Almeida et al. (2015) aponta a equipe como sendo uma das dificuldades para a 

implantação da metodologia CERNE, uma vez que para se cumprir os processos e práticas 

chaves da metodologia, é necessário um forte empenho dos funcionários e a adaptação das 

atividades diárias, no entanto, estes ambientes contam com uma equipe pequena.  

Em contrapartida, quando há quantidade suficiente de pessoas atuando na incubadora, a 

maioria não possui qualificação necessária: “Contamos com pessoal suficiente, mas não com a 

qualificação necessária para atuar na incubadora. Acredito que com pessoal qualificado, a 

operacionalização da incubadora seria bem mais eficiente.” (Gestor J). 

Quanto aos parceiros que contribuem para a operacionalização da incubadora, foram 

destacados pelos gestores o SEBRAE, RMI, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPQ), Ministério da Ciência tecnologia e Inovação (MCTI), Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e as Universidades em que algumas 

incubadoras estão vinculadas.  

Os recursos físicos e financeiros das incubadoras advêm de taxas administrativas dos 

empreendimentos incubados, alocação de salas, editais de apoio e principalmente da 

mantenedora, que em muitas incubadoras, é a própria Universidade.  A FAPEMIG também é 

um parceiro muito importante para as incubadoras, como ressalta o Gestor (E): “A FAPEMIG 



 

 

é extremamente importante neste processo, porque com os recursos que aprovamos nos editais, 

de apoio a ambientes de inovação, é possível contratar bolsistas e ter recursos para 

desenvolver outras ações.” complementa o Gestor (G) ao dizer: “Estamos em um contexto em 

que as Universidades Federais estão passando por redução de recursos disponíveis, então 

parceiros como FAPEMIG são importantes para conseguirmos complementar esses recursos 

oferecidos pela Universidade e também, melhorar a nossa operação e infraestrutura.”. 

Cota (2012) evidencia em seu estudo que a FAPEMIG tem investido recursos 

significativos na gestão da inovação nas ICT’s, presentes em Minas Gerais. Esse auxílio tem 

sido importante para a contratação de bolsistas, capacitação de equipes e a proteção e 

comercialização da propriedade intelectual desses ambientes de inovação, de modo a auxiliar 

essas instituições a cumprirem com plenitude o seu papel no ecossistema de inovação e no 

desenvolvimento econômico e social do país.  

No que concerne às estratégias de fortalecimento e visibilidade da imagem da incubadora, 

identificou-se que as incubadoras utilizam as redes sociais, rádios, jornais e também sites 

institucionais. O gestor (H) ressalta a importância da equipe em ir até a comunidade apresentar 

a incubadora: “É importante também, que o gestor sai da cadeira dele e vá até a comunidade 

falar sobre o trabalho da incubadora, as mídias sociais são quase tudo, mas fazer essa 

comunicação presencialmente causa mais impacto e interesse.” 

É importante mencionar que a pandemia de Covid-19, interrompeu o processo de 

implementação do CERNE em todas as incubadoras analisadas. No entanto, o SEBRAE em 

parceria com a ANPROTEC, estava oferecendo, quando da realização desta pesquisa, uma 

consultoria para esses gestores, dentro do Programa Habitas de Inovação, com o objetivo de dar 

continuidade aos processos e práticas, visando fazer os ajustes necessários, para que essas 

incubadoras se tornem certificadas pelo CERNE nível 1. 

4.6 Aspectos Negativos da Metodologia CERNE 

Além das categorias e temas oriundos da metodologia CERNE este trabalho também 

estava aberto a identificar novos temas que eventualmente surgissem na análise das informações 

obtidas. E, de fato, há outros aspectos relevantes levantados pelos gestores, que neste estudo, 

que serão apresentados nas seguintes categorias.  

Um dos aspectos negativos evidenciados pelos gestores, foi a burocracia da metodologia, 

sendo oposta às técnicas de gestão ágil que as incubadoras e aceleradoras estão utilizando 

atualmente. A incubadora com intenção de adquirir a certificação, sente a necessidade de se 

adequar a vários processos e práticas-chaves prescritivas que acabam burocratizando todas as 

ações para a certificação.  Como relata o gestor (D) “A certificação CERNE traz uma proposta 

de modelo de gestão para as incubadoras e pode acabar gerando um conflito, porque a 

incubadora acaba ficando presa ao modelo preditivo, o que não combina com as técnicas ágeis 

que aprendemos recentemente.” 

Casado et al. (2012) já apontavam em sua pesquisa que há uma necessidade de adaptação 

da metodologia CERNE, uma vez que a elaboração da metodologia se deu apenas em nível 

estratégico, deixando fragilizado seu nível operacional. O autor relata a existência de 

diversidade e especificidades dentro das incubadoras, o que torna inadequado detalhadamente 

a operacionalização de cada processo de incubação. Nas palavras do Gestor D: “Inovação não 

combina com burocracia.” 

Outro aspecto importante, que também foi evidenciado como negativo, se refere às 

incubadoras vinculadas a instituições de ensino. Conforme relatado pelos gestores, o CERNE 



 

 

desconsidera em seus processos e práticas-chaves, que a maioria das incubadoras estão 

vinculadas a instituições de ensino, que têm outras ações e não apresentam como atividade fim, 

a incubação de empresas. Neste sentido, a metodologia deveria levar em conta essas 

particularidades para a certificação. Conforme relata o Gestor (G): “É muito importante, 

falarmos da dificuldade que nós temos, como instituição de ensino. Nós não somos uma 

aceleradora privada, somos uma instituição de ensino que entre várias atividades nós tentamos 

apoiar os empreendimentos. A forma como o CERNE propõe a metodologia, se aplica melhor 

em incubadoras privadas”. Ele desconsidera que a maior parte das incubadoras brasileiras estão 

ligadas a instituições de ensino, que tem outras ações e que não tem como atividade fim a 

incubação de empresas. 

Morais et al. (2012) já vislumbravam esse problema em seu estudo, indicando a 

necessidade da criação de um modelo específico para incubadoras de universidades públicas, 

uma vez que não foi possível que essas instituições respondessem adequadamente a alguns 

quesitos importantes e processos-chave do modelo CERNE em sua pesquisa, pois a 

metodologia atualmente não se apresenta totalmente compatível com a realidade dessas 

incubadoras. 

4.7 Aspectos que dificultam a gestão das incubadoras 

A necessidade de funcionários com dedicação exclusiva também foi discutida pelos 

gestores entrevistados, uma vez que a equipe de boa parte das incubadoras é composta por 

bolsistas temporários e servidores que se dividem entre a incubadora e a universidade. Os 

entrevistados relatam a necessidade do desenvolvimento de planos de carreira e concursos 

públicos, com o objetivo de captar profissionais capacitados para atuarem exclusivamente neste 

ambiente. Como relata o Gestor (J): “A incubadora tem altos e baixos, por não oferecer plano 

de carreira e concurso público para captar funcionários capacitados. As pessoas são alocadas 

porque acham interessante, mas não se dedicam exclusivamente a isso, enquanto que nas 

incubadoras privadas, as pessoas são contratadas com CLT e dedicação exclusiva.” 

E por fim, a multiplicidade de stakeholders, envolvidos no gerenciamento das 

incubadoras, também foi um aspecto citado pelos gestores entrevistados. Com base em seus 

relatos, várias instituições envolvidas na gestão, podem ocasionar conflitos de interesse, 

impedindo o bom funcionamento da incubadora. Como evidencia em seu discurso o Gestor (D): 

“Quando existem várias instituições envolvidas no gerenciamento da incubadora, podem vir a 

surgir conflitos de interesses, porque algumas instituições se sentem com mais autoridade que 

a outra”.  

 

5 Considerações finais 

Neste trabalho objetivou-se, identificar as boas práticas e desafios na gestão de 

incubadoras associadas à Rede Mineira de Inovação (RMI). Em resposta ao objetivo deste 

trabalho, identificou-se a partir da percepção dos gestores, algumas práticas desenvolvidas e 

aplicadas pelos entrevistados, como favoráveis à gestão de incubadoras. Entre elas pode-se 

destacar, o acompanhamento dos trabalhos de conclusão de curso, projetos de pesquisa e 

extensão desenvolvidos pelos alunos, visando identificar se são projetos de ideias inovadoras e 

se possuem potencial para culminar em empreendimentos de pré-incubação ou incubados.  

 Deve-se evidenciar, no que se refere às incubadoras que não mantêm edital de fluxo 

contínuo, a prática de elaboração de banco de dados com o contato dos potenciais 

empreendedores que buscam por informações sobre a incubadora, visando acioná-los sempre 



 

 

que novos editais forem lançados, de modo a sensibilizar os empreendedores que já sinalizaram 

interesse em incubar um projeto ou empreendimento. 

No que tange à formalização jurídica do vínculo do empreendimento com a incubadora, 

pode-se evidenciar como uma boa prática o termo de adesão, por oferecer maior flexibilidade 

ao projeto, permitindo-o pivotar quantas vezes necessário, ao contrário do contrato de parceria 

que por vezes, pode ser muito restritivo e dificultar mudanças. 

Práticas que visam a motivação dos empreendedores durante o processo de incubação, 

também foram apontadas como ações que oferecem um diferencial ao processo de incubação, 

uma vez que faz parte das atribuições da incubadora, cobrar que o empreendedor cumpra com 

os prazos e tarefas que lhe são atribuídas visando o desenvolvimento do empreendimento, que 

por vezes, pode ser um processo longo que demande motivação e empenho dos 

empreendedores. 

O presente estudo identificou, também, que além das mídias sociais, jornais e sites 

institucionais, é importante que os gestores também mantenham um engajamento com os 

projetos de comunicação relacionados diretamente à comunidade e às instituições de ensino. 

Como preparar a equipe para apresentar pessoalmente a incubadora, aos potenciais 

empreendedores da comunidade. Essa prática garante que de fato as informações sobre a 

incubadora, ganhem maior visibilidade de seu público-alvo.   

Revelou-se, ainda, que a elaboração de matérias sobre a trajetória dos empreendimentos 

graduados, para mídias sociais, jornais ou revistas ocasionam no sentimento de valorização das 

graduadas, contribuindo assim com a aproximação entre a equipe da incubadora e o 

empreendimento graduado.    

No que concerne aos desafios e dificuldades apresentados pelos gestores, pode-se citar a 

dificuldade em se manter um relacionamento com as empresas graduadas após o término do 

processo de incubação, principalmente no que tange acompanhar os indicadores de evolução 

desses empreendimentos, bem como mantê-los atuantes dentro da incubadora seja como 

parceiras ou oferecendo apoio aos empreendimentos incubados. É importante mencionar que a 

partir das percepções dos gestores, notou-se que incubadoras com tempo menor de operação e 

consequentemente menos consolidadas nesses ambientes, são as mais afetadas em manter um 

relacionamento com os empreendimentos graduados.  

A escassez de equipe qualificada e em quantidade suficiente para manter a 

operacionalização destes ambientes, também se apresenta como desafio, uma vez que as 

incubadoras contam com equipes pequenas que incluem bolsistas temporários e funcionários 

alocados de outros setores da universidade, prefeitura ou outras instituições que se dividem 

entre dupla função, de forma a comprometer a sua dedicação à incubadora.  

O atual período de instabilidade econômica, acompanhado por frequentes cortes e 

redução de gastos, também foi identificado como desafio na gestão das incubadoras. Por sua 

maioria não serem autossustentáveis e terem como principal mantenedora as universidades, 

estes ambientes se sentem diretamente afetados pelas reduções de gastos, podendo ocasionar 

até em dificuldades em manter a sua operacionalização.  

Por fim, a metodologia CERNE também se apresentou como um desafio, por demandar 

uma série de descrições minuciosas a serem seguidas, ocasionando em burocracia e lentidão 

dos processos, uma vez que é necessário a incubadora se adequar às prescrições da metodologia. 

Dessa maneira, a minuciosidade de descrição dos processos exigida, se torna contraditória às 

metodologias de gestão ágil, atualmente propostas às aceleradoras, incubadoras entre outros 

diversos ambientes de inovação. 



 

 

Levando-se em consideração que a própria metodologia CERNE, prevê a sua atualização 

e aprimoramento, a partir dos resultados e experiências vivenciadas nas incubadoras, os 

apontamentos destes aspectos podem auxiliar em debates futuros.  

 Os resultados deste estudo, não só contribuem com o avanço científico ao aprofundar os 

conhecimentos de ambientes de inovação, incubadoras, RMI e da metodologia CERNE, como 

também levantam aspectos importantes ao que se refere às boas práticas de gestão, bem como 

as dificuldades e desafios enfrentados na gestão destes ambientes. Ainda há outras 

problemáticas relevantes que podem ser levantadas em outros estudos, como a multiplicidade 

de stakeholders na gestão de ambientes de inovação, as instituições de fomento como 

importante agente do desenvolvimento do empreendedorismo e inovação, estudos sobre criação 

de planos de carreira para equipes atuantes em incubadoras e por fim, os desafios no 

relacionamento entre a incubadora e os empreendimentos graduados. 
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Abstract: Our research aimed to address which resources provided by an entrepreneurial 

ecosystem (EE) are necessary for deep technology entrepreneurship, a new type of highly 

innovative entrepreneurial activity that has been growing in recent years. We apply a novel 

approach known as Necessary Condition Analysis (NCA) to data on EEs and deep-tech 

startups from 132 countries, collected in global innovation index and Crunchbase datasets. 

The NCA makes it possible to identify whether an EEs resource is a necessary condition that 

enables entrepreneurship. Our results showed that resources such as human capital, access to 

credit and market size are necessary conditions for deep-tech entrepreneurship. In addition, 

we also identify the levels of require for each condition to obtain certain levels of 

entrepreneurial outputs. Some resources require less performance than others, so 

policymakers should consider allocating policy efforts to strengthen resources that maximize 

output levels. 
 

Keywords: Entrepreneurial systems. Schumpeterian entrepreneurship. Emerging technology 
 

1 Introduction 

The concept of the entrepreneurial ecosystem (EE) was first introduced by Cohen 

(2006), based on Spilling’s (1996) entrepreneurial systems and Van De Ven’s (1993) 

industrial infrastructure for entrepreneurship, as well on the business ecosystem literature 

(Iansiti & Levien, 2004; Moore, 1993). Since then, the interest of researchers in the EE 

subject has grown, as this concept is a useful approach to analyzing entrepreneurship from a 

systemic perspective, considering the role of structures and context on the performance of the 

entrepreneurial activity (Ács, Stam, Audretsch, & O’Connor, 2017; Feldman, Siegel, & 

Wright, 2019; Spigel & Harrison, 2018; Wurth, Stam, & Spigel, 2021). 

EEs provide key resources for new ventures, which typically have limited resources 

(Miller & le Breton-Miller, 2021), to exploit their entrepreneurial opportunities (Ács et al., 

2017). These resources refer to both physical and non-physical assets that are directly 

involved in the value creation and innovation processes of new businesses (Barney, 1991; 

Wernerfelt, 1984), such as knowledge (Tallman, Jenkins, Henry, & Pinch, 2004), talent 

(Spigel & Vinodrai, 2020), and technologies (Qian, Ács, & Stough, 2015). In addition, there 

are both non-firm-specific and firm-specific resources. Non-firm-specific resources, known 

as classical “Penrosian” resources (Penrose, 1995), can be acquired through the formal 

economic exchange (Dyer, Singh, & Hesterly, 2018), while firm-specific resources can be 

achieved by any entrepreneur clustered in the EE (Pitelis, 2012) through social exchange 

(Thompson, Purdy, & Ventresca, 2018). Furthermore, regional entrepreneurship literature 

cites “untraded interdependencies”, which refer to “non-traded” resources, which include the 

“labor markets, public institutions, and locally-or nationally-derived rules of action, customs, 

understandings, and values” (Storper, 1995, p. 205). These interdependencies refer to the 
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availability of human capital (Thompson et al., 2018), financing (Vedula & Kim, 2019), 

institutional support (Minniti, 2008), and entrepreneurial culture (Bogatyreva, Edelman, 

Manolova, Osiyevskyy, & Shirokova, 2019) that can drive or inhibit entrepreneurship. 

The provision of resources, therefore, is the main function of EEs (Autio, Nambisan, 

Thomas, & Wright, 2018; Feldman & Zoller, 2012; Spigel & Harrison, 2018). On the one 

hand, a well-functioning entrepreneurial ecosystem provides entrepreneurs with the critical 

resources to run their businesses and exploit entrepreneurial opportunities (Ács et al., 2017; 

Autio et al., 2018; Stam, 2015). On the other hand, many latent actors, such as potential 

entrepreneurs, venture capitalists and incumbent firms, may be attracted by the resources 

available in the EEs and choose to settle within the spatial boundaries of the ecosystem, thus 

creating a cycle of resource accumulation and recycling (Spigel & Harrison, 2018; Spigel & 

Vinodrai, 2020). Therefore, EEs are understood as spatially delimited resource allocation 

systems (Ács, Autio, & Szerb, 2014; Cao & Shi, 2021). In this sense, EEs are resource-

providing systems that allocate these resources to entrepreneurs and latent actors who aim to 

exploit entrepreneurial opportunities through the creation of new ventures, which eventually 

contribute to the generation of added value for the entire ecosystem (Wurth et al., 2021). 

In recent years, studies (Dealroom, 2021; Startup Genome, 2020) have drawn attention 

to the growth of deep technology ventures (e.g., artificial intelligence, big data, robotics, 

nanotechnology, among others), i.e., startups based on exploring opportunities arising from 

emerging technologies (Rotolo, Hicks, & Martin, 2015), e.g., blockchain, quantum 

computing, and other technologies related with Industry 4.0, which offer a substantial 

advance over established technologies in terms of solving existing problems (Siegel & 

Krishnan, 2020). Deep-tech ventures, as they require longer/slower cycles of research and 

development (R&D) for an aspect of emerging technology to be translated into commercial 

solutions for consumers (Dealroom, 2021), are usually developed by highly qualified 

entrepreneurs (Ph.Ds. or postgraduates), therefore, have their roots in academia and form an 

early age receives government grants (Siota & Prats, 2021). In this sense, this type of 

entrepreneurship is similar to concepts such as scientific/academic entrepreneurship 

(Etzkowitz, 1998; Sapir & Oliver, 2016; Stuart & Ding, 2006) and knowledge-intensive 

entrepreneurship (Malerba & McKelvey, 2020), as it is made possible by the science, 

technology and innovation structure of a country. However, deep-tech entrepreneurship is 

limited to exploring emerging technologies, not established technologies (Siota & Prats, 

2021). In addition, as it is a new concept of entrepreneurship and associated with emerging 

technologies, there are still few studies on the subject and the conditions to enable this 

activity have not yet been fully clarified (Priego, Wareham, Romasanta, & Rothe, 2021; 

Romansanta, Ahmadova, Wareham, & Priego, 2022). In this sense, to contribute to the EEs’ 

studies, in this paper we aim to answer the following research question: What are the 

necessary conditions inherent in entrepreneurial ecosystems that drive deep-tech 

entrepreneurship? 

The purpose of this research is twofold. First, we seek to identify what entrepreneurial 

ecosystem resources are necessary conditions for deep-tech entrepreneurship. Second, we 

scrutinize the level of necessity of each condition to obtain different entrepreneurial output 

levels. To achieve these goals, we apply a novel technique known as Necessary Condition 

Analysis (NCA). NCA makes substantial contributions to identifying whether a resource 

offered by an EE is a necessary condition for entrepreneurship to occur and assess the level of 

necessity of each condition to achieve a certain level of entrepreneurial output. 

The remainder of the paper is organized as follow. In Section 2 we review the related 

literature of deep-tech entrepreneurship and EEs resources. Section 3 describes the 

methodological steps. Section 4 contains the results of the application of NCA approach. In 



 

 

Section 5 we discuss the empirical findings. Finally, in Section 6 we provide some conclusion 

and highlight future research. 
 

2 Literature review and necessity hypothesis 

2.1 Deep-tech entrepreneurship 

The term “deep-tech” has been used to refer to technologies such as artificial 

intelligence (AI), big data, drones, quantum computing, and robotics, among others. 

However, after two decades, venture capital funding has been directed mainly towards 

ventures based on “shallow-techs” and other innovative projects that generate short-term 

returns (Cornell University, INSEAD, & WIPO, 2020; Kenney & Zysman, 2019). For 

example, digital-enabled unicorns based on consumer-driven business models where new 

technologies are not critical to their success (Urbinati, Chiaroni, Chiesa, & Frattini, 2019) 

receive much more attention from researchers and funding organizations (Aldrich & Ruef, 

2018). The business model of these firms is made possible through a digital platform or 

software, often based on pre-existing digital technologies available in the market (de Massis, 

Frattini, & Quillico, 2016). In contrast, deep technologies, based on cutting-edge science and 

long-term research and development (World Economic Forum, 2020), until recently did not 

receive attention from funding programs, venture capitalists and policymakers (Different 

Funds, 2020; Gigler, 2018). 

The term was introduced in 2015 by Swati Chatuverdi, CEO of venture capital 

company Propel(x). Chatuverdi (2015, p. 1) defines deep-tech as “companies founded on a 

scientific discovery or meaningful engineering innovation”. Chatuverdi proposes a distinction 

of deep-tech companies from digital-enabled unicorns, considering the role of technology and 

competitive advantage. Currently, most digital-enabled unicorns are characterized by 

innovative business models based on existing or pre-existing technologies. For example, 

Uber’s business model is based on the “sharing economy”, a “shallow technology” that 

makes it possible to share existing resources. In contrast, the deep-tech companies’ business 

model creates value by proposing a technological solution to existing problems (e.g., data 

analysis to increase food productivity, and solutions to minimize climate change, among 

others). Because they are based on scientific-technological discovery, the business models of 

deep-tech companies are more difficult to copy (Chaturvedi, 2015). 

In this sense, instead of business model innovation, deep-tech startups use deep 

technologies (e.g., AI, Big Data, robotics, etc.) as a source of competitive advantage. Thus, 

many deep-tech startups are spin-offs or collaborators in facilities and research infrastructure 

(Scarrà & Piccaluga, 2020). However, as deep technology is difficult for many investors to 

understand, these entrepreneurs must find early supporters to secure funding for their 

innovative projects (Fisher, Kotha, & Lahiri, 2016; Vossen & Ihl, 2020). In contrast to digital 

startups, deep technology requires complex integration between software and hardware, 

involving functions such as sensing, connectivity, computation, inference, actuation, and 

control (Siegel & Krishnan, 2020). These requirements represent both a barrier to the 

replication of deep-tech startups and to the entry of competitors into the market. While this 

means that deep-tech startups can deliver unique innovative solutions, it also means that it is 

not easy to find compatible existing technology architectures (Adner & Kapoor, 2010; 

Thomas, Autio, & Gann, 2014). 

Unlike many digital startups that use the lean approach, fast and iterative development 

cycles to improve their products according to consumer requirements, deep-tech startups 

require long/slow and sequential development cycles (Dealroom, 2021). Furthermore, unlike 

digital technologies that provide direct solutions to market, deep technologies represent basic 

and intermediate components, i.e., enabling technologies that feed the creation of application 



 

 

or facilitate the delivery of solutions to end-users (Bresnahan & Trajtenberg, 1995), e.g., the 

use of artificial intelligence to predict diseases and improve clinical interventions. 

In this sense, it is the role of entrepreneurs to identify the uses of deep technologies to 

create for end-users (Garud, Gehman, & Giuliani, 2018). These characteristics lead to the 

assumption that these companies are associated with high risk and uncertainty. Despite this, 

even with a long R&D phase, deep-tech startups show similar failure rates to regular 

technology startups (Dealroom, 2021). 
 

2.2 Entrepreneurial ecosystem resources and necessity hypothesis 

Countries’ political environment, i.e., political stability and ability to implement 

policies are seen as factors that drive productive entrepreneurship (Baumol, Litan, & 

Schramm, 2004; Sinha, Singh, Mukunda Das, & Sharma, 2019) and entrepreneurial 

innovation (Autio, Kenney, Mustar, Siegel, & Wright, 2014). Socio-political instability 

generates risks and uncertainties in the fulfilment of contracts, the effective protection of 

intellectual property and the maintenance of policies to support economic activities and 

promote the development of the business sector (Dutta, Sobel, & Roy, 2013). The promotion 

of entrepreneurship is associated with public policies. Entrepreneurship generates added 

value in the form of economic growth and jobs (Haltiwanger, Jarmin, & Miranda, 2013; 

Ordeñana, Vera-Gilces, Zambrano-Vera, & Amaya, 2019). Therefore, governments, whether 

through subsidies, creating a favorable regulatory framework or implementing supportive 

policies, often encourage entrepreneurial activity (Autio & Rannikko, 2016; Obaji, 2014). At 

last, the country’s business environment, i.e., the costs, requirements, and procedures to start 

a business, can represent an obstacle to business creation, as well as a discouraging factor 

(Chowdhury, Audretsch, & Belitski, 2019). However, excessively reduced costs and 

procedures can increase the number of non-innovative entrepreneurs (Bailey & Thomas, 

2017). In this sense, it is necessary to establish a regulatory framework that does not 

discourage innovators while it does not encourage non-innovative entrepreneurs’ entry 

(Darnihamedani, Block, Hessels, & Simonyan, 2018). 
 

Hypothesis 1: Political environment is a necessary condition for deep-tech entrepreneurship.  

Hypothesis 2: Regulatory environment is a necessary condition for deep-tech startups. 

Hypothesis 3: Business environment is a necessary condition for deep-tech entrepreneurship. 
 

Human capital represents the knowledge and skills embodied in individuals (Schultz, 

1961). Entrepreneurs who have received formal education, especially tertiary education, are 

more likely to create innovative ventures (Michelacci & Schivardi, 2020). In this sense, 

education in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) facilitates the 

adoption of deep technologies (Delera, Pietrobelli, Calza, & Lavopa, 2022) and, 

consequently, entrepreneurship (Colombo & Piva, 2020). STEM education is not restricted to 

the tertiary level, some countries have overhauled secondary education systems through the 

implementation of STEM education models (Hiğde & Aktamış, 2022; Kutnick, Lee, Chan, & 

Chan, 2020). Knowledge is also generated in knowledge-intensive business (KIBS) and 

therefore incorporated by knowledge-intensive workers. KIBS can provide solutions and 

support services for early-stage entrepreneurs, acting as a driver to innovative 

entrepreneurship (Badulescu, Badulescu, Sipos-Gug, Herte, & Gavrilut, 2020; Howells, 

2006).  

In addition, R&D are essential for knowledge creation. The Knowledge Spillover 

Theory of Entrepreneurship assumes that knowledge generated through R&D activities by 

universities and incumbent companies can create entrepreneurial opportunities (Tavassoli, 

Obschonka, & Audretsch, 2021). Entrepreneurs can interact with universities, research 



 

 

institutes and R&D companies, using the research infrastructure to develop innovations, these 

interactions can represent a driving factor for the development of innovative ventures 

(Malerba & McKelvey, 2020). Therefore, knowledge flows and the ability of 

individuals/entrepreneurs to absorb these flows and transform them into innovations is 

fundamental for the creation of innovative ventures (Ganotakis, D’Angelo, & Konara, 2021). 
 

Hypothesis 4: Secondary education is a necessary condition for deep-tech entrepreneurship. 

Hypothesis 5: Tertiary education is a necessary condition to deep-tech entrepreneurship. 

Hypothesis 6: The KIBS size is a necessary condition that enables deep-tech startups. 

Hypothesis 7: Countries’ R&D infrastructure is a necessary condition for deep-tech startups. 

Hypothesis 8: Innovation linkages is a necessary condition to drive deep-tech startups. 

Hypothesis 9: Countries’ knowledge absorption capacity is a necessary condition for deep-

tech startups. 
 

Physical infrastructure is fundamental for the interaction between economic agents 

and, therefore, crucial for entrepreneurship, as it facilitates access to markets and mitigates 

production and logistics costs (Audretsch, Heger, & Veith, 2015). In addition, digital 

infrastructure, i.e., information and communication technologies (ICTs) enable digital 

transformation, promote the development of the digital economy, and generate 

entrepreneurial opportunities (Ganotakis et al., 2021; Jafari-Sadeghi, Garcia-Perez, Candelo, 

& Couturier, 2021). Finally, concern for the environment and the need to implement 

sustainable corporate practices, as well as the need to meet the sustainable development 

goals, creating a space of opportunity for innovative business models, as well as for the 

creation of sustainability startups (Tiba, van Rijnsoever, & Hekkert, 2021). 
 

Hypothesis 10: Physical infrastructure is a necessary condition for deep-tech startups. 

Hypothesis 11: ICTs is a necessary condition that enables deep-tech entrepreneurship. 

Hypothesis 12: Countries’ sustainability degree is a necessary condition for deep-tech 

startups. 
 

Access to credit is considered one of the main obstacles to the business creation, and 

most entrepreneurs are vulnerable to financial constraints (Dutta & Meierrieks, 2021). 

Studies indicate that financing is fundamental for entrepreneurship, especially for innovative 

ventures, and the lack of investment funds is one of the main barriers to the EEs’ 

development (Ács et al., 2017; Spigel & Vinodrai, 2020). In addition, the demand for goods 

and services is essential for entrepreneurs, as it will only be viable to sell new goods if the 

population has the financial conditions to acquire them (Leendertse, Schrijvers, & Stam, 

2021). Researchers show that growing markets increase the firms’ entry (Eckhardt & Shane, 

2003; Sato, Tabuchi, & Yamamoto, 2012). While most firms serve larger markets than those 

in their own region, it is critical that startups can access regional potential markets easily 

(Cortright, 2002; Schutjens & Stam, 2003). In this sense, the diversification of the productive 

structure represents opportunities for entrepreneurs who can act as supplier for incumbents 

and/or enter in supply chains (la Rocca, Perna, Snehota, & Ciabuschi, 2019; Zaremba, Bode, 

& Wagner, 2016). 
 

Hypothesis 13: Access to credit is a necessary condition for deep-tech entrepreneurship. 

Hypothesis 14: Financial market is a necessary condition that enables deep-tech startups 

Hypothesis 15: Market size is a necessary condition for deep-tech entrepreneurship. 
 



 

 

3 Research design 

3.1 Necessary condition analysis (NCA) 

NCA is a new approach introduced by Dul (2016) to estimate necessary (but not 

sufficient) conditions to achieve an outcome. A necessary condition is a key driver of an 

output: In the absence of a certain condition, the output will not achieve, e.g., creativity will 

not occur without intelligence. A condition can be a bottleneck to the output, i.e., in the 

absence of a necessary condition, it will not be possible to reach an output, and this cannot be 

compensated by other critical factors. However, the presence of a necessary condition does 

not guarantee an outcome.  

NCA assumes that an X condition constrains a Y output by drawing a ceiling line on 

top of a set of values plotted on an XY scatter plot. The ceiling line creates an empty space in 

the upper corner of the graph, which suggests that high output levels (Y) cannot achieved by 

low input levels (X) and indicates that X bounds Y. The empty space size in related to the 

total space with data reflects the extent of the bounds that X imposes on Y. Therefore, the 

greater the empty space, the greater the restriction imposed by X to Y. In this way, the 

necessity effect size (d) represents the size of the empty space above the ceiling line. Thus, 

the effect size (d) is a portion of the size of the total space where the data is observed (Dul, 

van der Laan, & Kuik, 2020). To draw the ceiling line, we selected the Ceiling Envelopment 

– Free Disposal Hull (CE-FDH), a technique recommended when the sample is composed of 

discrete data and a limited number of outputs. On the other hand, CE-FDH has an accuracy of 

100%, while other ceiling line techniques showed accuracy of less than 100%. 
 

3.2 Data and sample 

Deep-tech entrepreneurship refers to opportunity-based ventures that have arisen from 

scientific discoveries or significant engineering novelty. IESE business school points out 

startups based on advanced materials, artificial intelligence, biotechnology, blockchain, 

drones and robotics, and quantum computing as the main sectors of deep-tech ventures (Siota 

& Prats, 2021). In addition to these sectors, Startup Genome (2020) also includes AgTech2 

and Big Data business as a category of deep technologies.  

To collect data on deep-tech entrepreneurship we used the Crunchbase database. 

Crunchbase is a business intelligence platform that gathers information about venture capital 

funded startups with highly innovative potential (Dalle, den Besten, & Menon, 2017; Nylund 

& Cohen, 2017). Based on IESE business school (Siota & Prats, 2021) and Startup Genome 

(2020) studies on deep technology sectors, we collected data on startups from sectors (and 

subsectors) of advanced materials, AgTech, artificial intelligence (artificial intelligence, 

intelligent systems, machine learning, natural language processing, and predictive analytics), 

Big Data, biotechnology (bioinformatics, biometrics, biopharma, biotechnology, genetics, life 

science, neuroscience, and quantified self), blockchain, drones and robotics (drone 

management, drones, and robotics), and quantum computing.  

We have defined the five-year period to ensure that we only select companies that are 

similar in terms of their growth stage. The period delimitation is also relevant, as it allowed 

us to select only innovative start-ups, as Crunchbase also includes data on the financing of 

incumbents. 

 
2 Agtech & New Food includes services and technologies with a focus on improving agricultural efficiency and 

sustainability, including field sensors, drones, farm-management software, robotics, vertical farming, and more. Apps and 

services that provide access to food, including direct-to-consumer food delivery platforms, meal kit and grocery delivery 

services, and ghost kitchens are also included, as are products and services that innovate food processing and improve food 

ingredients. The definition also includes next- generation food and drinks, including cultivated meat, plant-based meat and 

milks, insect-based products, fermented foods, and meal replacements. Waste management and packaging of food products 

are also included. Available at: <https://startupgenome.com/report/gser-agtechandnewfoodedition>. Accessed in: 05/01/2022. 



 

 

To test whether a resource provided by an EE is a necessary condition for deep-tech 

entrepreneurship, we collected data from the Global Innovation Index (GII). We selected 15 

variables (Table 1) that represent innovation inputs provided by EE at country-level (Cornell 

University et al., 2020).  
 

Table 1. Entrepreneurial ecosystems variables and definitions 

In
st

it
u
ti

o
n
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Political environment 
It measures the countries’ political stability, the quality of public services and the capacity to 

implement public policies 

Regulatory environment 
It measures the ability of governments to implement policies and regulations that promote private 

sector development, as well as the ability of government to enforce contracts 

Business environment 
Captures the procedures, time, and cost required to start a business. As well as the ease of recovery 

from insolvency proceedings. 

H
u
m

an
 c
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it
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d
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w
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d
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Secondary education 

It measures the quality of secondary education by the total government spending on education, 

average spending per student at, PISA performance, and the pupil-teacher ratio 

Tertiary education 
It captures the quality of and access to higher education through the proportion of tertiary education 

enrollment, the proportion of graduates in science and engineering. As well as student inbound 

mobility. 

Knowledge workers 
It captures the proportion of employment in knowledge-intensive services and business expenditures 

on R&D, as well as the number of companies offering formal training programs to employees. 

Research and development 
Measures the number of full-time researchers involved in R&D activities. The total domestic R&D 

expenditure (% GDP) and largest companies’ expenditure on R&D in a country. As well as the 

quality of research universities. 

Innovation linkages 
It measures business-university cooperation, the level of diffusion and development of clusters, 

foreign-funded R&D expenditures, the number of joint ventures and strategic alliances, as well as the 

number of patents filed. 

Knowledge absorption 
It measures knowledge absorption, considering intellectual property’s charges, imports of high 

technology, flows of foreign direct investment and the number of full-time researchers in the business 

sector. 

In
fr

as
tr

u
ct
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Information and communication technologies 
It measures the access and use of information and communication technologies by the population and 

by governments. 

General infrastructure 
Measures countries’ electricity production, logistical performance, and gross capital formation. 

Ecological sustainability 
It measures how close countries are to meeting environmental policy goals, as well as the number of 

companies that have implemented environmental management practices. 

M
ar

k
et

 

Credit 

It captures the ease of getting credit. As well as the proportion of microfinance loans and credit 

available to the private sector 

Investment 

It measures the regulation and extent of the financial market. 

Market size 

GII’s indicator originally named “trade, diversification, and market scale”, measures domestic 

industry diversification and internal market size 

Source: Based on Cornell University, INSEAD & WIPO (2020). 

 

As deep-tech entrepreneurship is a highly innovative activity that requires a long/slow 

R&D phase than shallow-tech startups or digital businesses (Dealroom, 2021), as well as 



 

 

funding for the translation of a deep technology into a feasible solution (Gigler, 2018; Siegel 

& Krishnan, 2020). Therefore, using variables related with innovation is more appropriate 

when one intends to establish a relationship between context and innovative entrepreneurial 

activity (Autio et al., 2014; Jafari-Sadeghi et al., 2021). In addition, the use of GII indicators 

is interesting, as it is a longitudinal and systemic study of the factors that affect innovation in 

different countries. It is an internationally harmonized and comparable data source that 

focuses on both innovation inputs and outputs. Our sample corresponds to data from 132 

countries participating in GII 2021 report. 

As the data from deep-tech startups are non-normalized and the EEs characterization 

data are normalized (0-100) using the min-max method, to run the NCA we chose to use this 

method to normalize our data from deep-tech startups. Outliers’ values were identified by the 

interquartile range method and replaced by the third quartile value, an approach used in EEs 

indices, such as the Global Entrepreneurship Index (Ács, Szerb, & Autio, 2015). 

 

4 Findings 

4.1 Necessary analysis 

The necessity analysis of the impact of innovation systems on deep-tech 

entrepreneurship has been shown in Table 2. In this vein, the result of the multivariate NCA 

indicates that all institutional dimensions (political environment, regulatory environment, and 

business environment) showed effects ranging from small to large. Thus, are present when 

deep-tech entrepreneurship occurs. However, the results of the permutation test (P) showed 

non-significant values, suggesting that although the dimensions are present when 

entrepreneurship occurs, these dimensions have no influence on the result. Therefore, they 

cannot be necessary conditions for deep-tech entrepreneurship. Consequently, H1, H2, and 

H3 is not supported. 
 

Table 2. Results of multivariate necessary condition analysis and permutation test (p-value) 

Dimensions Variables Effect size Permutation test 
Institutions Political environment 0.336••• 0.303 (ns) 

Regulatory environment 0.081• 0.561 (ns) 
Business environment 0.263•• 0.177 (ns) 

Human capital and knowledge Secondary education 0.302••• 0.015** 
Tertiary education 0.091• 0.080* 
Knowledge workers 0.090• 0.134 (ns) 
Research and development 0.000 (ns) 1.000 (ns) 

Innovation linkages 0.164•• 0.004** 

Knowledge absorption 0.074• 0.073* 

Infrastructure Information and communication technologies 0.194•• 0.002** 
General infrastructure 0.181•• 0.017** 
Ecological sustainability 0.054• 0.363 (ns) 

Market  Credit 0.266•• 0.000*** 

Investment 0.147•• 0.106 (ns) 

Market size 0.460••• 0.000*** 

Keys: ns = not significant. 

Effect size: • small (0 < d < 0.1); •• medium (0.1 ≤ d < 0.3); ••• large (0.3 ≤ d < 0.5);  •••• very large (d ≥ 0.5). 

Permutation: * significant at 10% (p < 0.1); ** significant at 5% (p < 0.05); *** significant at 1% (p < 0.001). 

Source: Elaborated by authors. 

 

With regard to human capital and knowledge, only the ‘research and development’ 

showed both an effect and a non-significant p-value. Thus, H7 is not supported. Secondary 

education showed a very large effect size and statistical significance. Its suggesting that this 

condition is necessary for deep-tech entrepreneurship. Hence, H4 (d. 0.302, P. < 0.05) is 



 

 

supported. Similarly, tertiary education had a (small) effect and statistical significance. 

Therefore, this variable can be considered a necessary condition for entrepreneurship. 

Consequently, H5 (d. 0.091, P. < 0.10) is supported. We identified that the factor “knowledge 

workers” has a small effect size but does not have statistical significance. Therefore, H6 is 

not supported. Regarding the other variables (innovation linkages and knowledge absorption), 

our results showed that both are present when deep-tech entrepreneurship occurs and have 

statistical significance. Therefore, they can be considered necessary for entrepreneurial 

activity. Hence, H8 and H9 are supported. 

The 3rd set of variables is associated with general and ICT infrastructure, and 

ecological sustainability at country level. Our results showed that both information and 

communication technologies and general infrastructure have medium effects and statistical 

significance at a 5% level, making it possible to state that these are necessary conditions for 

deep-tech entrepreneurship. In this way, H10 and H11 are supported. While ecological 

sustainability has no significance at the P level, so H12 is not supported. 

Finally, we analyze the necessity hypotheses in the last set of variables, our results 

showed that both “credit” and “trade, diversification, and market scale” have suitable effect 

sizes and statistical significance. Thus, these variables can be considered necessary for 

entrepreneurship. Hence, H13 and H15 are supported. On the other hand, although the 

“investment” has a medium effect, it is not statistically significant. Suggesting that deep-tech 

entrepreneurship occurs without the influence of this factor. Consequently, H14 is not 

supported. As a synthesis Table 3 shows that: 

 
Table 3. Synthesis of hypothesis results 

Hypothesis, Dimensions, and Variables Results 
Institutions  

H1 Political environment 

is a necessary condition 

for deep-tech 

entrepreneurship 

Not supported 

H2 Regulatory environment Not supported 

H3 Business environment Not supported 

Human capital and knowledge  

H4 Secondary education Supported 

H5 Tertiary education Supported 

H6 Knowledge workers Not supported 

H7 Research and development Not supported 

H8 Innovation linkages Supported 

H9 Countries’ knowledge absorption capacity Supported 

Infrastructure  

H10 Physical infrastructure Supported 

H11 ICTs Supported 

H12 Countries’ sustainability degree Not supported 

Market  

H13 Access to credit Supported 

H14 Financial market Not supported 

H15 Market size Supported 

Source: Elaborated by authors. 
 

4.2 Bottleneck analysis 

After the NCA’s necessity hypothesis testing, we performed the bottleneck analysis, 

that provides an overview of the minimally required values of a necessary conditions to 

achieve a certain level of output. The results are available in Table 4, where the 1st row show 

the possible and/or wished output levels on a scale from 0 to 100. The 1st column is 

composed by innovation systems’ variables. From the 2nd column onwards are shown the 

levels of necessity for each input to obtain a wished level of output. For example, for a low 

output level of deep-tech entrepreneurship (10%), the education requirement level is 13.9%. 



 

 

For the same level of output, the necessary level of general infrastructure is 13%. For a 

middle-high output level (70%) the required level of education and general infrastructure are 

respectively 35.2% and 15.8%. 

Table 4 shows the required level for each one of the eight variables supported by the 

hypothesis tests, i.e., secondary education; tertiary education; ICT technologies; general 

infrastructure; credit; trade, diversification, and market scale; innovation linkages; and 

knowledge absorption. 
 

Table 4. Bottleneck analysis 

  Necessity level for each output level 

 Output level: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Human capital and knowledge 

 Secondary education NN 13.9 13.9 32.7 32.7 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 

 Tertiary education NN 9.0 9.0 9.0 9.0 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 

 Innovation linkages NN 5.1 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 20.0 30.0 30.1 30.5 

 Knowledge absorption NN 1.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 10.8 

Infrastructure 

 ICT technologies NN 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 

 General infrastructure NN 13.0 13.0 13.0 13.0 15.8 15.8 15.8 27.7 27.7 29.7 

Market  

 Credit NN 23.5 23.5 23.5 23.5 24.5 24.5 34.8 34.8 34.8 39.8 

 Market size NN 31.8 44.0 44.0 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 

Key: NN = Not Necessary. 

Source: Elaborated by authors. 

 

Our results show that to achieve any output level of entrepreneurial activity all 

conditions are required. However, the level of necessity varies for each condition. Trade, 

diversification, and market scale are conditions that present the greatest level of necessity to 

drive deep-tech entrepreneurship. For a low output level (10%) the required level of this 

condition is 31.8%. On the other hand, for outputs above 40%, the requirement level is 

52.3%. Education and credit conditions are similar in terms of the growth in the level of 

necessity as it occurs an increase in the level of output. The required level varies from 13.9 to 

35.2% to output levels between 10 and 50%. Likewise, for outputs between 10 and 100% the 

required “credit” level varies between 23.5 to 39.8%. 

Tertiary education and knowledge absorption show low levels of need in relation to 

each output level. While the general infrastructure and innovation linkages are characterized 

by medium-low required levels for each of the entrepreneurial activity levels. Finally, 

information and communication technologies do not show variance for each output level. 
 

5 Discussions 

This research aimed to assess the level of necessity of EEs’ resources for deep-

technology entrepreneurship. The political, regulatory, and business environment are pointed 

out by the EE literature as moderating factors of entrepreneurship (Sendra-Pons, Comeig, & 

Mas-Tur, 2022). However, our results show that these factors are not considered necessary 

conditions for deep-tech entrepreneurship. Regarding infrastructure, part of our results was in 

accordance with the literature on EE (Jafari-Sadeghi et al., 2021; Tavassoli et al., 2021), we 

identified that the access and use of ICTs is a necessary condition for entrepreneurship, as 

well as the general infrastructure, which enables the ventures and facilitates access to 

markets. However, our results showed that ecological sustainability, although a factor present 

in EE and pointed out in the literature as a space of opportunity for the creation of new 

ventures (Tiba et al., 2021), did not show significance to be considered a necessary condition 

for entrepreneurship. 



 

 

Market size is seen a crucial factor for entrepreneurship. In this sense, our results agree 

with previous studies (Ali, Kelley, & Levie, 2020; Tavassoli et al., 2021), as we have 

identified that it is a necessary condition for deep-tech entrepreneurship. Likewise, access to 

credit/financing is considered relevant for startups, as many entrepreneurs are vulnerable to a 

lack of these resources. Our results indicate that this is a necessary condition for deep-tech 

startups. However, although credit is necessary, our results also showed that the variable 

“investment” showed a permutation value slightly above the 10% significance. Therefore, it 

cannot be categorized as a necessary condition for deep-tech entrepreneurship. Even though 

the literature indicates that investment (Gigler, 2018; Kerr & Nanda, 2011; Spigel & 

Vinodrai, 2020), mainly in the form of venture capital, is fundamental for entrepreneurship, 

access to credit has been identified as a necessary condition. In this sense, the significant 

issue is likely to be associated with the fact that the variable is composed of other 

components in addition to venture capital agreements, such as regulation to protect minority 

investors and the market capitalization. In this sense, future studies should assess the 

availability of venture capital separately from the regulation and capitalization market, with a 

view to verifying whether this resource is a necessary condition for deep-tech 

entrepreneurship. 

Regarding human capital and knowledge, our results showed that most of 

factors/resources were considered necessary for deep-tech ventures. Except for “knowledge 

workers” and “R&D”. EE studies (Badulescu et al., 2020; Howells, 2006) show that the 

KIBS sector provides the resources, capabilities, and specialized services to support 

entrepreneurs at different stages of their business lifecycle. However, even though our results 

show that the variable “knowledge workers” have an adequate effect size, the value of the 

permutation test is above the threshold of statistical significance of 10%. Therefore, it is a 

present condition, but not a necessary one. Surprisingly, the variable “R&D”, which measures 

the number of full-time researchers, average expenditures of the three largest companies in 

R&D, and quality of universities and research institutes, showed both effect size and non-

significant P-value. Studies on EE (Jafari-Sadeghi et al., 2021; Tavassoli et al., 2021) show 

that researchers influence entrepreneurship, as well as R&D expenditures and the quality of 

universities. However, these data were evaluated separately. Future studies on deep-tech 

entrepreneurship should consider evaluating R&D infrastructure components individually, in 

order to verify whether these resources are necessary conditions. 

Finally, the results of our bottleneck analysis can guide the formulation of policies to 

support deep-tech entrepreneurship, as it allows identifying priority areas for resource 

allocation. Unlike the penalty of bottleneck approach proposed by Ács, Autio and Szerb 

(2014), to measure the performance of EE based on their weakest links. In the NCA’s 

bottleneck analysis, policymakers need not focus on the weakest elements of an EE, but 

rather allocate resources to strengthen the conditions that lead to an increase in the deep-tech 

entrepreneurial output levels. Therefore, policymakers could prioritize conditions that 

maximize entrepreneurial outputs level rather than focusing on elements that show low levels 

of necessity that project low outputs levels. 
 

6 Final remarks 

Entrepreneurship is the result not only of attitudes of potential entrepreneurs but of the 

context in which these individuals are inserted, i.e., the quality of environmental factors, 

which are called “entrepreneurial ecosystem”. EE is composed of a set interconnected actors 

that offer a variety of resources that affects entrepreneurial activity, such as human capital, 

financing, and infrastructure.  



 

 

In addition, the market size also can boost or inhibit entrepreneurship. Therefore, the 

quality of an EE is defined by its capability to provide resources to stimulate entrepreneurial 

activity. 

In this paper, we assess whether the resources provided by EEs at the country level are 

necessary for deep-tech entrepreneurship. To do so, we use a recent approach, entitled 

Necessary Condition Analysis (NCA), which makes it possible to identify the necessary (but 

not sufficient) conditions for entrepreneurship to occur. We apply the NCA on the GII and 

Crunchbase databases. This research has relevant implications for academics and 

policymakers. From an academic point of view, our results contribute to previous studies on 

causal relationships between EEs’ resources and entrepreneurial activity, in addition, this 

research can contribute to future studies because approaching deep-tech entrepreneurship 

provides a foundation for the development of studies on deep-tech ecosystems. As far as 

policy implications are concerned, our results fuel the debate about the resources needed in 

EEs.  

We identified that human resources and knowledge as well as the market and 

infrastructure, are necessary conditions for deep-tech entrepreneurship, while the institutional 

environment has not proved to be a necessary condition, this does not automatically imply 

that this condition must be high performing, different conditions have different levels of 

relevance that vary according to the level of entrepreneurial output. From a policymaker 

perspective, our results provide insights for studies of EEs that often overlook the level of 

necessity for each condition. Furthermore, policymakers need to begin to consider what 

resources should be allocated to bottleneck, i.e., conditions that maximize entrepreneurial 

outputs. 

However, this study is not free from limitation, which in turn, represent avenues for 

future research. This study is limited to assessing only whether an EE’s resource is a 

necessary condition to boost entrepreneurship. Future studies could apply together with the 

NCA, the fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA) to determine the sufficient 

conditions for deep-tech entrepreneurship. 
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RESUMO  

No Brasil existem 58 parques tecnológicos em operação. Esse tipo de ecossistema de inovação 

é considerado um ambiente propício para a iteração entre os agentes da quíntupla hélice. 

Contudo, a gestão é complexa, inclusive, muitos desses parques necessitam de subsídios até a 

sua maturidade, que é comumente após 15 anos da fundação. Para que um parque aumente a 

probabilidade de êxito, a gestão necessita considerar os fatores críticos de sucesso. Logo, a 

questão de pesquisa é: Como os gestores de um jovem Parque Tecnológico – jPT, considerando 

os fatores críticos de sucesso, ajustam suas estratégias de negócio para crescer rumo a 

maturidade e sustentabilidade financeira? Com vistas a responder à questão utilizar-se-á a 

metodologia de estudo de caso através das técnicas de análise documental e entrevista narrativa, 

com os quais espera-se obter dados relevantes que possam contribuir para as práticas de 

gerenciamento de parques tecnológicos. 

 

Palavras chaves: parque tecnológico; fatores críticos de sucesso; desafios de jovens parques 

tecnológicos; maturidade de parques tecnológicos. 

 

INTRODUÇÃO 

O fenômeno da criação de Parques Tecnológicos continua crescendo em todo o 

mundo, no entanto não existe uma fórmula de sucesso que determine quais parques alcançarão 

a maturidade e quais não cumprirão com a sua missão. Inclusive, encontra-se na literatura casos 

de falências, é o caso de um parque localizados no Oriente Médio (Kharabsheh et al., 2011) 

Apesar desses empreendimentos serem complexos e únicos, encontra-se na 

literatura diversos estudos que captam quais são os fatores comuns aos parques que atingiram 

o status estável de maturidade e entregam resultados satisfatórios para os seus investidores e/ou 

mantenedores (Faria & Ribeiro, 2016; Jansz et al., 2020; Kharabsheh, 2012).  

Os fatores que são abordados neste estudo são onze: localização, infraestrutura e 

facilidades ofertadas no parque, oferta de laboratórios e serviços especializados, forte base 

científica e tecnológica equipe gestora qualificada, governança, cultura de inovação e 

empreendedorismo, rede de aprendizado, presença de uma empresa âncora, imagem e reputação 

e suporte governamental e financiamento para os residentes (Faria et al., 2021). 

Devido à natureza única dos parques tecnológicos, escolheu-se utilizar a 

metodologia Estudo de Caso com uma perspectiva de Stake (2016), que não busca encaixar os 

achados da pesquisa nos fatores predeterminados, com uma lógica positivista de generalização, 

pelo contrário, foca-se em identificar as não conformidades e trazer a luz os motivos que causam 

essas inconsistências. Ressalta-se ainda, que não é objetivo deste método apresentar soluções 

aos problemas encontrados. 

Na seção de discussão dos resultados são apresentados todos os fatores críticos 

apresentados no referencial teórico. Tanto os que fazem parte do dia a dia do jPT e são 
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percebidos como fatores que contribuem com o desenvolvimento do parque, como aqueles que 

ainda são um desafio em serem alcançados. Todavia, destaca-se também os esforços que estão 

sendo empreendidos pela Administração no intuito da evolução do parque.  

Na conclusão, explica-se como a resposta a questão de pesquisa - Como os gestores 

de um jovem Parque Tecnológico, considerando os fatores críticos de sucesso, ajustam suas 

estratégias de negócio para crescer rumo a maturidade e sustentabilidade financeira? contribui 

com a literatura da área, apresenta-se alguns insights sobre o futuro dos parques tecnológicos 

em um período pós pandêmico e apresenta-se sugestões para estudos futuros.   

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

O primeiro Parque Tecnológico surgiu nos Estados Unidos no pós segunda guerra 

(1950), e desde então, esse tipo de empreendimento foi implantado em muitos outros países 

(Henriques et al., 2018). O principal objetivo desse ecossistema de inovação é proporcionar um 

ambiente propicio a iteração entre a Universidade e as empresas (Makhdoom et al., 2022), 

embora ainda existam controvérsias na literatura sobre a verdadeira contribuição dos parques 

ao desenvolvimento das empresas (Vásquez-Urriago et al., 2016). 

Assim que o modelo de sucesso de um parque não pode ser simplesmente replicado 

para outro, existem incontáveis variáveis que torna cada caso único (Yang et al., 2009). No 

entanto, Faria e Ribeiro (2016), Jansz, Van Dijk e Mobach (2020) e Faria et al. (2021) 

identificaram que algumas práticas de gestão são constantes em muitos Parques Tecnológicos 

de sucesso e que a adoção dessas condutas pode sinalizar o caminho a seguir rumo a maturidade. 

Os principais fatores críticos de sucesso encontrados foram os ilustrados no quadro 1. 

 

 Quadro 1 - Fatores Críticos de Sucesso 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 1 2 3 

Localização do parque x x x 

Infraestrutura e facilidades ofertadas no parque x x x 

Oferta de laboratórios e serviços especializados x  x 

Forte base científica e tecnológica   x 

Equipe gestora qualificada x  x 

Governança  x  x 

Cultura de inovação e empreendedorismo   x 

Rede de aprendizado x x x 

Presença de uma empresa âncora x  x 

Imagem e reputação   x 

Suporte Governamental e financiamento para os residentes   x 
Fontes: (1) Faria e Ribeiro (2016); (2) Jansz, Van Dijk e Mobach (2020); e (3) Faria et al. (2021). 

1.1 Localização 

Um parque localizado próximo a uma Universidade é um importante atrativo 

porque coloca as empresas próximas (ou dentro) de uma fonte detentora de professores e 

pesquisadores, além dos alunos que podem se transformar em talentos humanos (Vedovello, 

1997), ocasionando a diminuição dos custos de recrutamento e seleção, além de proporcionar 

mais possibilidades para criar e adquirir conhecimento tácito, principalmente à medida que as 

experiências e ideias são externalizadas (Link & Scott, 2018). 

Outro aspecto importante da localização geográfica é a proximidade com o mercado 

consumidor das empresas inquilinas e fácil acesso a diferentes meios de locomoção. Um parque 
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bem localizado torna-se um hub de inovação que interage com outros agentes do ecossistema 

local e regional de inovação, amplificando as possibilidades de conexões para as empresas que 

fazem parte do parque (Fukugawa, 2006; Guo & Verdini, 2015). 

1.2 Infraestrutura e facilidades ofertadas no parque 

Um Parque Tecnológico que ofereça uma infraestrutura adequada, com espaços 

arborizados, banheiros limpos, água encanada, instalações modernas, com boa iluminação, com 

acessibilidade para inclusão social, estacionamento, espaço para as empresas realizarem 

eventos, laboratórios de informática, auditórios, locais de convivência etc., e facilidades como 

espaço para alimentação, segurança, fácil acesso ao transporte público, caixas eletrônicos, 

agências bancárias, farmácias, academias de ginástica e lojas de conveniência, oferta de 

serviços de valor agregado, entre outros (Vedovello et al., 2006). 

1.3 Oferta de laboratórios e serviços especializados para as empresas instaladas 

O custo de um laboratório de alta tecnologia, que envolve equipamentos caros e de 

vanguarda, muitas vezes inviabiliza que as empresas desenvolvam PD&I dentro das suas 

próprias instalações. Por outro lado, as Universidades que possuem esses tipos de ambientes, 

não conseguem utilizar todos os recursos instalados e os equipamentos ficam ociosos a maior 

parte do tempo (Smirnova et al., 2019).  

Além de oferta desses equipamentos, também é um atrativo quando o parque 

oferece serviços que podem ser compartilhados pelos inquilinos e que teriam um custo elevado 

se forem contratados individualmente caso a empresa não seja integrante do parque. Alguns 

exemplos de serviços que são ofertados: atividades de consultoria com temáticas tradicionais e 

emergentes, participação em fóruns, conferências, simpósios, discussões, treinamentos, 

mentoria, coaching, criação de clubes e associações informais (Smirnova et al., 2019).  

1.4 Forte base cientifica e tecnológica 

Deve existir no Parque Tecnológico ou na Universidade vinculada, uma tradição na 

geração do conhecimento. Um histórico de projetos desenvolvimentos, de patentes concedidas, 

de prêmios angariados pelos pesquisadores. Esses ativos históricos são um importante atrativo 

de novos projetos e novas empresas que buscam solução para os seus problemas ou viabilizar 

as suas ideias (Henriques et al., 2018). 

Todavia, o parque não deve ter apenas o olhar para o passado. Ele precisa estar 

atento as tendências tecnológicas do futuro e implementar novas iniciativas, como novos 

laboratórios. Essa é uma desvantagem competitiva dos países do hemisfério sul. Por exemplo, 

enquanto a Noruega tem um parque tecnológico voltado para os estudos da tecnologia 6G, o 

Brasil ainda aguarda a instalação do 5G (Makhdoom et al., 2022) 

Por último, afirma-se que esse fator de sucesso tem forte correlação entre os dois 

fatores apresentados anteriormente: 2.2 Infraestrutura e facilidades ofertadas e 2.3 ofertas de 

laboratórios e serviços especializados (Dabrowska, 2016; National Research Council, 2009; 

Parry & Russell, 2000). O que é ilustrado na figura 1. 
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Figura 1 - Correlação entre Infraestrutura e facilidades, oferta de laboratórios e serviços 

e a forte base científica e tecnológica. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

1.5 Equipe gestora qualificada 

O Parque Tecnológico precisa ser gerenciado como uma unidade de negócio 

independente para que as decisões estratégicas sejam tomadas com agilidade. Logo é necessário 

possuir uma estrutura de gestão semelhante a qualquer empresa, com processos, funções e 

responsabilidades bem definidos. Quanto mais dependente o ecossistema for das instituições 

mantenedoras maior será o tempo para atingir a maturidade. As contratações dos talentos devem 

ser balizadas pelo notório saber e competências referidas para cada uma das funções gerenciais 

estabelecidas (Parry & Russell, 2000).  

1.6 Governança 

Para Sampaio Filho e Nascimento-Santos (2017) a governança de parques 

tecnológicos pode ser alinhada com três teorias:  

a) Teoria da agência: Um sistema em que as organizações são geridas com a 

distribuição de direitos e responsabilidades entre diferentes agentes – diretoria, conselho de 

administração, gerentes, acionistas e outras partes interessadas. Essa equidade tem o objetivo 

de conciliar os conflitos de interesses entre os stakeholders; 

b) Teoria dos stakeholders: Um sistema em que a organização é um conjunto de 

arranjos e acordos multilaterais entre a empresa, os acionistas e as partes interessadas. Visa 

garantir a geração de valor para o negócio e sua distribuição para as partes interessadas. 

c) Teoria Stewardship: orientada para gerar valor para a organização como um todo 

e não só para acionistas. Os gerentes podem optar por agir como intermediário ou direção 

(gerentes, executivos e CEO) e procura constantemente o melhor para a organização e para a si 

próprios, os interesses individuais e coletivos estão totalmente interligados. 

Os critérios que determinam qual orientação de governança prevalece em cada 

parque, depende da natureza jurídica do mantenedor, dos vínculos que o parque possui com 

Universidades públicas ou privadas, com investidores, com o Governo ou com outros 

stakeholders da sociedade em geral (Cumming et al., 2019). 

1.7 Cultura de inovação e empreendedorismo 

A inovação requer a aceitação de uma cultura de risco, que raramente existe em 

universidades ou instituições governamentais. A reitoria geralmente não entende quando o 

pesquisador afirma que “não tem certeza de que os recursos investidos garantirão bons 

resultados” (Kharabsheh, 2012, p. 61). Porém, quando é estruturado uma área de pesquisa e 



5 

 

inovação com pessoas especializadas, e que elas iniciam um trabalho de conscientização 

generalizado apoiado pela direção da instituição, em alguns anos, a consistência dessa 

inculturação, traz resultados consistentes como a geração de patentes, o recebimento de 

royalties e a sustentabilidade financeira (Kharabsheh, 2012). 

1.8 Rede de aprendizado 

Colocar diferentes empresas para conviver nos mesmos espaços impulsiona que o 

conhecimento seja compartilhado. Competências que um agente tem, pode ser a lacuna que é 

deficiente em outro ator do ecossistema. Porém, é fundamental o papel do parque no apoio as 

empresas inquilinas em desenvolver a sua capacidade absortiva de conhecimento. Esse 

impulsionamento o parque deve ter como atividade operacional, e deve ocorrer por meio da 

realização de eventos que aglutinem os interessados, pelo relacionamento próximo com os 

inquilinos para entender as demandas de cada um (Balle et al., 2019; Hansson et al., 2005) 

Vale ressaltar que a rede de aprendizado ocorre tanto na organização formal como 

na informal. Portanto, é importante o Parque Tecnológico facilitar eventos de aglutinação das 

pessoas nos espaços o parque. A transmissão do conhecimento é mais bem compartilhada por 

meio da interação das pessoas que compartilham afinidades, como a linguagem, códigos 

comuns de comunicação, convenções e padrões que foram fomentados pelo mesmo ambiente 

institucional, também pelo conhecimento pessoal um do outro com base em uma história de 

sucesso, colaboração ou interação informal (Mattar et al., 2022). 

1.9 Presença de uma empresa âncora 

Uma empresa âncora é uma empresa consolidada no mercado e que deseja cerca-se 

de startups e de empresas satélites, que podem ser atuais fornecedores estratégicos. A presença 

de âncoras funciona como um elemento de atração de outras empresas que atuam no mesmo 

segmento de negócio. Alguns exemplos: Sophia Antipolis™ com a Amadeus™ e Shannon Free 

Zone™ com a Vistaken™ (Ozols & Avotins, 2021).  

1.10 Imagem e reputação 

Os parques tecnológicos quando constroem uma imagem de sucesso ou são 

respaldados pela reputação da Universidade vinculada tem facilidade em captar inquilinos e 

pessoas talentosas, e o esforço para criar uma imagem e reputação própria é crucial para que o 

parque alcance a maturidade adulta. O trabalho de construção consiste em manter em evidência 

na mídia as histórias de sucesso das empresas residentes, como a implementação de propriedade 

intelectual, o crescimento das vendas de produtos inovadores, IPO e outros (Ferguson & 

Olofsson, 2004; Maltseva, 2015). 

Na construção da reputação do próprio parque contribui a presença de 

pesquisadores premiados e de destaque em seus respectivos campos de conhecimento. A 

participação em associações profissionais e em entidades internacionais, as parcerias com 

outros parques internacionais, a qualidade das publicações das pesquisas originadas no 

ecossistema, bem como o fator de impacto das revistas em que esses estudos são publicados. 

Cada conquista precisa ser difundida nos meios de comunicação acessíveis (Maltseva, 2015) 

1.11 Suporte governamental e financiamento para os residentes 

A maioria dos programas de fomento governamentais requerem a participação de 

uma entidade de pesquisa e inovação, como uma Universidade. Então, para uma empresa, estar 

dentro de um hub de inovação aumenta a probabilidade de acesso a fundos de investimentos 

públicos e privados (National Research Council, 2009). No Brasil existem duas leis; a lei da 
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informática, que garante descontos nos impostos para os fabricantes de componentes de 

informática e que desenvolvem pesquisa e inovação em território nacional; a lei da inovação, 

que concede aportes financeiros para as empresas que investem, juntamente com os Institutos 

de Ciência e Tecnologia – ICTs (BRASIL, 2004, 2019). 

2. METODOLOGIA 

A maioria das publicações científicas sobre Parques Tecnológicos são de 

abordagem qualitativa e estudos de caso únicos. Este artigo também utiliza a metodologia de 

estudo de caso. A predominância desse tipo de método é explicada por duas proposições: 1) 

não existem em grande quantidade de parques em operação no Brasil e no mundo (Faria et al., 

2021); e 2) esses hubs de inovação são tão complexos que as suas práticas gerenciais não podem 

serem simplesmente copiadas de um para outro (Yang et al., 2009). 

Ao analisar outros estudos de caso sobre parques, percebe-se uma natureza teórica 

de variância e não de processo (Langley, 1999), na qual busca-se somente a validação dos dados 

empíricos, a descoberta de novos fatores de adoção de ferramentas e a comparação entre casos 

com o objetivo de encontrar padrões e generalização (Eisenhardt, 1989). A proposta adotada 

nesse estudo busca romper com a lógica positivista de criação de modelos ou fórmulas 

preditivas e evita o fechamento numa metodologia estanque (somente estudo de caso). 

Portanto, investe-se numa abordagem metodológica que tenta lidar com a 

complexidade do objeto de estudo, objetivando aprofundar o entendimento do fenômeno 

estudado e não o tratar com superficialidade, contar uma boa história e não construir bons 

construtos (Dyer Jr & Wilkins, 1991; Stake, 2016) 

A chamada pública MCI/FIP/FNDCT/CT-VERDE AMARELO 01/2021 foi o 

estímulo inicial na busca dos documentos que seriam analisados na etapa metodológica de 

análise documental e o edital e os documentos encontrados foram balizadores para as perguntas 

que foram utilizadas nas entrevistas narrativas.  

i) Análise documental (Pimentel, 2001) 

Os autores tiveram acesso aos arquivos dos projetos de pesquisa e inovação 

realizados entre diversos agentes da quíntupla hélice e a Universidade/Parque, das patentes 

concedidas em cooperação entre as empresas incubadas/instaladas e os laboratórios de pesquisa 

da Universidade/Parque, da coleta de informações na página web da mantenedora e do Parque 

Tecnológico, além dos documentos transitados entre os setores administrativos da Universidade 

e o Parque Tecnológico.  

Na sequência os documentos foram analisados e extraídas as informações que 

traziam luz para a construção do lapso histórico do Parque. A pesquisa documental também foi 

balizadora na escolha dos sujeitos e sujeitas que participariam das entrevistas narrativas.  

ii) Entrevistas narrativas (Jovchelovitch & Bauer, 2002) 

A entrevista na pesquisa qualitativa é considerada arte, segundo a qual, 

independentemente da forma pela qual seja executada, é considerada por quem a utiliza como 

“um meio adequado para levar uma pessoa a dizer o que pensa, a descrever o que viveu ou o 

que foi testemunha” (Poupart et al., 2008, p. 227). Foram esses os intuitos nas entrevistas 

efetuadas; levar o entrevistado a: i) dizer o que pensa sobre suas experiências na área de 

pesquisa e inovação na Universidade/Parque e ii) reconstruir o lapso histórico da sua trajetória 

no departamento de pesquisa e inovação.  

Foram realizadas oito entrevistas narrativas com diferentes stakeholders: gerente de 

propriedade intelectual, assessora da inovação, assessora do comitê de ética, assessora de 

pesquisa, pesquisador da área tecnológica e outro da área de saúde, todos com mais de dez anos 
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de trabalho na Universidade. Além do coordenador de inovação e do coordenador do parque 

tecnológico, que foram recentemente contratados.  

3. O CASO: UM PARQUE TECNOLÓGICO BRASILEIRO 

3.1 Os Embriões da Criação do jPT 

A vocação para pesquisa e inovação da Universidade mantenedora do jPT vem 

desde o início do século, no ano de 2002 foi desenvolvido um projeto denominado de saliva 

artificial. O projeto foi desenvolvido em parceria com o Hospital Geral de Fortaleza-HGF. O 

produto desenvolvido promoveu qualidade de vida a pacientes acometidos de câncer na região 

da cabeça.  

A segunda invenção desenvolvida pela equipe de pesquisadores da mantenedora foi 

o robô bombeiro em 2004, conhecido como SACI. Essa invenção ganhou os prêmios CNI 2005 

(Confederação Nacional da Indústria), Petrobras de Tecnologia, e Finep (Financiadora de 

Produtos e Projetos – etapa Nordeste), e foi comercializado para diversas empresas, que vem 

usando o aparelho no controle de incêndios desde janeiro de 2005.  

O sucesso dos projetos de pesquisa e inovação da área de ciências da saúde 

culminaram com a inauguração do Núcleo de Biologia Experimental, que reúne projetos numa 

perspectiva multidisciplinar. Posteriormente, com a criação do Parque Tecnológico em 2017, 

este laboratório ingressou como parte do portfólio de benefícios que as empresas inquilinas do 

parque acessam. Recentemente, o núcleo inaugurou o primeiro laboratório de biossegurança 

com nível 3 do estado, que possibilita pesquisa com agentes biológicos mais complexos. 

Na área de inovação de base tecnológica, uma das primeiras iniciativas da Fundação 

foi o convênio entre a Universidade e a IBM para a instalação de um laboratório de estudos em 

inteligência artificial. Em seguida, por volta no ano de 2010, foi inaugurado o Espaço de 

Desenvolvimento de Empresas de Tecnologia - EDETEC como um espaço de incubação de 

empresas.  

Com a inauguração do Parque Tecnológico em 2017, o EDETEC passa a integrar a 

infraestrutura do jPT e em 2021, devido a necessidade de aumentar a sua atuação, ele é 

reformado e ampliado e passa a contar com espaço físico de 240 m2 e 73 postos de trabalho. 

Atualmente a incubadora possui capacidade de incubar, simultaneamente, até 20 empresas. A 

taxa de sucesso da incubadora nos últimos 5 anos está em 85%, contando com sete empresas 

graduadas e nove empresas incubadas e pré-incubadas. 

Outro laboratório que foi vinculado ao parque após sua inauguração foi o 

Laboratório de Pesquisas e Inovação em Cidades (LAPIN). O LAPIN tem importantes 

invenções como o bebedouro inteligente, desenvolvido em parceria com um fabricante de 

eletrodomésticos de linha branca. Além de ter contribuído na criação do capacete Elmo durante 

a pandemia do COVID-19. Esse invento foi agraciado com o prêmio otimista de inovação 

2021.  

No âmbito da relação Universidade x Governo, desde a sua fundação, o jPT é 

incentivado pelo programa municipal de Apoio a Parques Tecnológicos. Esse programa 

concede incentivos fiscais para as empresas que se instalarem no parque, o que fortalece o elo 

Universidade x Governo x Empresas.    

Os primeiros inquilinos do jPT foram:  

i) startups graduadas pelo EDETEC e que foram fundadas por alunos e ex-alunos 

da Universidade;  
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ii) empresas vinculadas a Fundação Edson Queiroz, como a Nacional Gás, que atua 

nacionalmente no ramo de energia e desenvolve pesquisas em conjunto com o 

Núcleo de Tecnologia de Combustão (NTC); e  

iii) empresas consolidadas e que buscam os talentos humanos vinculados ao Parque 

Tecnológico. 

3.2 Infraestrutura atual do parque 

O Parque Tecnológico tem cerca de 5.640 m² divididos em três pisos, sendo dois 

andares destinados à instalação de empresas com seus setores de PDI (Pesquisa 

Desenvolvimento e Inovação), uma incubadora de empresas (EDETEC) com 240m2, um lounge 

externo, uma sala de descompressão, a sala de administração do parque, além dos seguintes 

laboratórios (Harun et al., 2022). 

• Laboratório de Ciência de Dados e Inteligência Artificial 

Espaço de 113m2 voltado ao desenvolvimento de projetos na área de inteligência 

artificial, machine learning, representação do conhecimento e processamento de linguagem 

natural, semântica WEB, mineração e análise de dados, dentre outros. 

• Laboratório de Engenharia do Conhecimento  

Ambiente de 80m2 dedicado ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação 

através da análise de dados, da excelência de modelos matemáticos, estatísticos e 

computacionais, e da aplicação e aprimoramento de técnicas de inteligência artificial, utilizando 

processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina e aprendizado 

profundo.                           

• Laboratório de Pesquisa e Inovação em Cidade  

Ambiente de 162m2 especializado em prototipação rápida de software e hardware; 

Modelagem 3D para prototipação física e realidade virtual; Design Industrial e design de 

produto; Big data e análise de dados; Realidade virtual e aumentada; Arquitetura e Urbanismo; 

Internet das Coisas - IoT, tecnologias embarcadas; Desenvolvimento Backend, Frontend, 

Mobile. 

• Laboratório de Gestão da Inovação 

Ambiente que contribui com o avanço da pesquisa e do conhecimento sobre os 

processos de gestão, organização e governança da PDI em empresas, governo e instituições de 

C & T no Brasil e outros países emergentes, com ênfase em sua relação com as estratégias 

competitivas, de crescimento e de globalização. 

Na área externa do jPT, mas dentro das instalações da Universidade estão os Núcleo 

de Pesquisa em Energia e Materiais e o Núcleo de Biologia Experimental. 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O jPT ocupa um bloco dentro da Universidade, localizado num dos principais 

bairros da cidade de Fortaleza, Ceará, chamado de Edson Queiroz. Está localizado na Av. 

Washington Soares que faz a ligação entre diferentes zonas empresariais da cidade, além de 

estar próximo ao Porto do Mucuripe e do Aeroporto Internacional de Fortaleza.  
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Figura 2 - Mapa da cidade de Fortaleza 

 
Fonte: Adaptado de Iplanfor (2019) 

 

A proximidade do jPT com as zonas empresariais da cidade corrobora a afirmação 

de Guo e Verdini (2015) de que estar na mesma zona geográfica de onde o mercado gerador de 

riquezas da cidade está localizado, criam-se inúmeras possibilidades de conexões para as 

empresas que fazem parte do parque. 

No quesito infraestrutura, as pessoas das empresas inquilinas têm acesso a 

diferentes linhas do transporte público e estacionamentos para quem opta pelo transporte 

próprio. O campus/parque tem praças e jardins que contribuem com o bem-estar dos inquilinos. 

O parque tem corredores largos, banheiros limpos e espaçosos, bebedouros, elevadores. 

Próximo ao local de trabalho existem dois restaurantes, cinco lanchonetes, uma farmácia, uma 

agência bancária, além de quiosques de lanches espalhados pelo campus. Essa infraestrutura 

aumenta o interesse das empresas e dos talentos humanos em permanecer instaladas no parque 

(Roldan et al., 2020).  

Com as facilidades ofertadas pelo parque, observa-se que existe uma baixa adesão 

dos inquilinos. Por exemplo, apesar dos trabalhadores das empresas instaladas possam se 

matricular nos cursos de educação continuada da instituição com descontos, não existe nenhum 

trabalhador que atualmente esteja usufruindo deste benefício, O mesmo pode ser afirmado sobre 

a oferta de laboratórios e serviços especializados. As empresas inquilinas não têm 

conhecimento de todos os laboratórios e/ou pesquisadores que elas podem ter acesso para 

idealizar novos projetos ou inovações.  

Por conseguinte, a oferta de boa infraestrutura e facilidades não estão contribuindo 

com o sucesso do jPT, tendo em vista que estes recursos isoladamente não influenciam na 

maturidade de um parque tecnológico, é necessário que esses espaços sejam usados pelos 

inquilinos e que eles sejam impulsionadores da criação e manutenção das redes de aprendizado 

do parque (Roldan et al., 2020). É necessário que haja uma maior divulgação desses 

equipamentos para os inquilinos.    

Para amenizar esta problemática, Maltseva (2015) propõe utilizar as ferramentas de 

marketing utilizadas para moldar imagem e reputação de uma instituição. É também preciso 

manter a rede de informação formal e informal em funcionamento no cotidiano do parque 

jPT 



10 

 

tecnológico (Mattar et al., 2022) e os pesquisadores da Universidade também precisam serem 

integrados a esta rede de conhecimento para que possam propor projetos de pesquisa e de 

inovação, que assumam o role de captadores de novas iniciativas.  

Quase toda a equipe de gestão envolvida na administração do parque tem menos de 

um ano na função (vide página 11, quadro 2). A mantenedora decidiu profissionalizar a gestão 

de toda a área de pesquisa e inovação e investiu na contratação de pessoal qualificado. Embora, 

esse rearranjo seja motivado pela necessidade de a Universidade melhorar os seus indicadores 

de produção cientifica frente a outros competidores regionais, observa-se com essa decisão, a 

oportunidade de maior autonomia e organização dos processos do parque. Espera-se iniciar um 

novo ciclo de atração de empresas e projetos. 

 

Figura 3 - Nova estrutura hierárquica 

 

 
Legenda: Em azul, os novos cargos gerenciais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O parque deste estudo não possui governança independente. O jPT está submetido 

a normas e regras da sua mantenedora. Os gestores do parque atuam mais como intermediadores 

entre os interesses da mantenedora e das empresas inquilinas do parque, o que aproxima o 

estágio de governança atual à Teoria Stewardship (Sampaio Filho & Nascimento-Santos, 2017) 

. Espera-se que com o futuro crescimento do parque surja a necessidade da implantação de 

conselhos, comitês e outros mecanismos de governança. 

A cultura da mantenedora não é de inovação e empreendedorismo. Existe uma 

aversão ao risco que pode ser constatada com os critérios de medição de desempenho do setor, 

negociados com o departamento de planejamento da instituição. Contudo, existem muitas ações 

de inovação, principalmente com os pesquisadores e laboratórios vinculados ao parque. O 

próprio jPT e o EDETEC são espaço de disseminação da cultura de inovação e 

empreendedorismo.  

Espera-se que o sucesso dessas iniciativas reverbere em todo o ambiente da 

Universidade e a cultura inovadora seja a predominante no futuro próximo. Pode-se inclusive 

afirmar, que atualmente a Universidade tem um posicionamento de uma organização 

ambidestra. Pois apesar de possuir uma cultura de negócios conservadora, financia uma divisão 

inovadora (O Reilly & Tushman, 2004). 
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Quanto a rede de aprendizado o parque ainda funciona com uma topologia estrela, 

quando o melhor modelo é uma rede em que os nós não necessitem de um elemento central 

para iniciar novas conexões, novos aprendizados e desenvolver novos projetos ou produtos 

(Castells, 2011). No jPT existe forte dependência de sua mantenedora. Inclusive, arrisca-se 

afirmar que a empresa âncora do parque é a própria Universidade, pois ainda não existem no 

parque conexões interempresas. 

Outra evidência da fragmentação da rede de aprendizado do parque é o ainda 

isolamento dos diferentes laboratórios e pesquisadores. Na entrevista com o pesquisador 1, ele 

não soube citar outros serviços oferecidos por outros laboratórios. Inclusive, ao comparar os 

eventos programados por cada subdivisão da área de inovação, constatou-se sobreposição de 

eventos, repetição de temas, quando poderia ter sido organizado um calendário unificado para 

toda a área.  

Apresenta-se os tipos de redes existentes e o cenário desejado para o jPT. 

No cenário 1 o laboratório tem vários pesquisadores, mas os projetos estão 

concentrados em um pesquisador enquanto outros estão sem projetos com empresas. No cenário 

2 o pesquisador não faz parte de nenhum laboratório e desenvolvia seus projetos isoladamente. 

No cenário 3 os pesquisadores usam os laboratórios para desenvolver pesquisas de ciência pura 

sem a intenção de viabilizar a descoberta como um produto economicamente viável. 

 

Figura 4 - Cenários recentes de relação Laboratórios x Pesquisadores x Empresas 

 
Legenda: problema de sobrecarga e ociosidade de diferentes pesquisadores. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Essa centralização é agravada com a falta de uma empresa âncora no parque. Apesar 

da existência de grandes empresas inquilinas, elas não funcionam ainda como elementos 

estimuladores de atração de novas empresas. Cada organização desenvolve seus projetos com 

um laboratório ou um pesquisador e não tem projetos conjuntos com as demais empresas 

instaladas. O parque precisa captar empresas que estejam propensão a compartilhar 

conhecimento com outras empresas e lograr desenvolver projetos baseados no cenário desejado.  
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Figura 5 - Cenário desejado 

 

 
Legenda: Projeto 7 é um modelo desejado com a participação coletiva de diferentes agentes. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

De todos os fatores apresentados, o mais crítico é o referente a imagem e a reputação 

do parque tecnológico porque foi irrisório o esforço para divulgar o parque na comunidade 

empresarial local. As empresas captadas até o momento devem-se a conexões individuais e não 

aos atrativos que o parque possui, como incentivos fiscais junto a prefeitura, acessibilidade à 

programas de incentivo a inovação nacionais, percepção por parte das empresas de um ambiente 

propicio a captação de talentos humanos (Maltseva, 2015).  

A percepção que os empresários possuem é o que destaca Fukugawa (2006), o 

parque muitas vezes é visto como um empreendimento imobiliário que dispõe de espaços 

baratos para locação. Precisa-se reforçar constantemente diante dos stakeholders do 

ecossistema de inovação que o principal objetivo do jPT é criar condições propicias ao 

desenvolvimento de projetos de inovação (Fukugawa, 2006). 

Para auxiliar nessa mudança de percepção dos stakeholders, a divulgação dos 

editais públicos de financiamento, a realização de eventos que divulguem as leis de incentivos 

para o empresariado, a publicação frequente de informações na mídia, auxiliará o jPT a se 

popularizar, e mais importante, ser reconhecido como um catalizador de inovação dentro da 

comunidade.  

Como síntese desta seção, apresenta-se uma adaptação do quadro 1 com a inclusão 

de mais uma coluna: fatores críticos do sucesso que o parque logra apresentar como vantagens. 
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Quadro 2 - Fatores Críticos de Sucesso do jPT 

 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO jPT 

Localização do parque Cumpre com os critérios. 

Infraestrutura e facilidades ofertadas no parque Cumpre com os critérios. 

Oferta de laboratórios e serviços especializados Cumpre com os critérios. 

Forte base científica e tecnológica Cumpre com os critérios. 

Equipe gestora qualificada Cumpre com os critérios. 

Governança. Não cumpre. 

Cultura de inovação e empreendedorismo. Precisa de disseminação para a 

mantenedora. 

Rede de aprendizado. Precisa transformar a topologia 

estrela em rede. 

Presença de uma empresa âncora. Não possui empresa âncora. 

Imagem e reputação. Não possui publicidade 

estruturada. 

Suporte Governamental e financiamento para os 

residentes. 

As empresas não conhecem as 

possibilidades. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

CONCLUSÃO 

Considerando os fatores críticos de sucesso discutidos, conclui-se que os jovens 

parques tecnológicos têm dois principais desafios:  

O primeiro desafio de um jovem parque tecnológico é não se tornar apenas 

empreendimentos imobiliários, onde as empresas procuram instalar-se pela custo-benefício do 

m2, da localização, da infraestrutura e das facilidades ofertadas. A gestão não pode cair na 

tentação de alcançar um rápido equilíbrio financeiro, sem atentar para os principais objetivos 

desse tipo de empreendimento: criar uma rede qualificada de conhecimento, que viabilize o 

desenvolvimento de inovações.  

O segundo é ser um ambiente de vanguarda, que traga como principal fator de 

atratividade as suas competências de base científica e tecnológica e suas competências em 

realizar ações que estimular os ecossistemas da inovação. O parque deve estar atento as 

mudanças tecnológicas e implantá-las em seus espaços. Que o pioneirismo tecnológico seja o 

imã que atraia as empresas para o parque, e que juntos compartilharem o mesmo 

comportamento cultural inovador.  

Observou-se ainda, que o futuro dos parques tecnológicos, principalmente aqueles 

de base tecnológico, atravessam um desafio. Os profissionais da área tecnológico resistem ao 

regresso ao trabalho presencial. Essa ausência pode impactar negativamente o ambiente 

inovador, tendo em vista que uma das premissas principais desse tipo de ecossistema é 

promover a interação e troca do conhecimento tácito entre as pessoas. Inclusive, alguns 

relatórios apresentam uma queda acentuada de empresas instaladas.  

A sugestão de estudos futuros surge através da observação que o jPT, desde a sua 

fundação, cumpre com quatro fatores críticos de sucesso: localização, 

infraestrutura/facilidades; oferta de laboratórios/serviços especializados e forte base científica 

e tecnológica, mas somente após alguns anos de funcionamento foi que houve uma 
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transformação do mindset gerencial para cumprir os outros fatores críticos. Como aconteceu ou 

o que gerou essa mudança de pensamento? Também pode-se investigar o impacto do home-

office na geração de conhecimento em parques tecnológicos ou como os parques estão se 

reinventando para atrair os talentos humanos de volta ao parque. 
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Resumo: Os mecanismos de interação são meios eficazes de troca de conhecimento e de 

informação entre os integrantes do ecossistema empreendedor inovador, e permitem o 

compartilhar oportunidades de negócios. Assim, esta pesquisa investiga a importância dos 

mecanismos de interação no Agtech Valley – Vale do Piracicaba localizado no estado de São 

Paulo. Trata-se de uma pesquisa mista, delineada por entrevistas com instituições de suporte, 

denominadas orquestradores e por pesquisa tipo survey aplicada às empresas e startups – 

operadores - do ecossistema. Os resultados destacam o papel-chave dos mecanismos de 

interação na integração entre os integrantes, em especial por meio dos eventos, uso de redes 

sociais, grupos de aplicativos de WhatsApp, projetos desenvolvidos em conjunto, 

compartilhamento de conhecimento e por conversas informais em café, almoço e happy hour, 

eventos que, em razão da pandemia da covid-19, foram mantidos com uso das tecnologias, de 

forma remota.  

 

Palavras-chave: Ecossistema Empreendedor Inovador. Mecanismos de interação. 

Agronegócio. 

 

1 Introdução 

As organizações públicas e privadas interagem em um ecossistema empreendedor 

inovador com a finalidade de aumentar a competitividade, compartilhar recursos, obter 

vantagens e gerar inovações (Spigel, 2017; Autio et al., 2018; Audretsch et al., 2019). Fruto 

das interações, as trocas de conhecimento e informações geram oportunidades mútuas de 

exploração de mercado e da criação de novos negócios e cocriação de valor (Boaventura et 

al., 2018). 

Os mecanismos de interação promovem o suporte necessário para facilitar os 

relacionamentos entre pessoas (Ferraz; & Dornelas, 2015), sendo que comunicação informal, 

reuniões regulares, compartilhamento de recursos e projetos em conjunto são os principais 

mecanismos de interações (Specht, Zoll, & Siebert 2016). 

Contudo, a pandemia da Covid-19 no mundo em 2020, gerou um grande desafio 

enfrentado pelas nações, demandando ações imediatas na contenção da transmissão do vírus, 

com a implementação de medidas de isolamento horizontal (Barreto et al., 2020). E o 

isolamento social, por sua vez, forçou a adaptação aos meios remotos de comunicação entre 

as pessoas e entre as organizações.  

Pesquisas realizadas sobre mecanismos de interações, concluíram que eles são 

utilizados pelas universidades e empresas para a transferência de conhecimento e tecnologia 

(Cunha, 1999; Azevedo & Cário, 2018). As interações entre os integrantes de um ecossistema 



 

 

empreendedor aumentam o desempenho empreendedor de uma região. Porém, a literatura 

sobre ecossistema empreendedor é escassa na abordagem sobre as consequências da ausência 

de interações ou componentes na rede formada pelos integrantes (Alvedalen & Boschma, 

2017). 

Considerando analisar a relevância dos mecanismos de interação para os integrantes de 

um ecossistema, bem como a influência da pandemia da Covid-19 nos relacionamentos 

existentes em ecossistema empreendedor inovador voltado ao agronegócio brasileiro, este 

estudo busca evidenciar a importância dos mecanismos de interação em ecossistema 

empreendedor inovador voltado ao setor do agronegócio, com a finalidade de proporcionar 

conhecimento sobre as relações entre os atores de um ecossistema. Para isso, foi realizada 

uma pesquisa com foco no Agtech Valley – Vale do Piracicaba localizado no estado de São 

Paulo.  

O estudo apresenta a seguinte pergunta de pesquisa: Qual a importância dos 

mecanismos de interação para as organizações que integram o ecossistema empreendedor 

inovador Agtech Valley? Como contribuição, a pesquisa pretende fornecer subsídios para o 

aprimoramento do conhecimento sobre os mecanismos de interação em um ecossistema 

empreendedor inovador do setor do agronegócio. 

 

2 Referencial Teórico 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os mecanismos de interação e o conceito de 

ecossistema empreendedor inovador que subsidiaram a elaboração da pesquisa. 

 

2.1 Mecanismos de interação 

Os relacionamentos entre os integrantes de um ecossistema colaboram para a 

propagação do conhecimento, criação de novos produtos, assim como no uso e 

desenvolvimento de tecnologias (Malerba & McKelvey, 2019). 

As relações e a troca de conhecimento entre os produtores rurais e os consumidores 

finais, com a identificação das necessidades e as oportunidades, contribuem para a cocriação 

durante os processos de produção e consumo dos produtos (Boaventura et al., 2018).  

A conectividade entre os elementos de um ecossistema é considerada importante, 

especialmente por meio da realização de eventos e palestras (Harrington, 2017). Assim, as 

interações entre os integrantes de um ecossistema podem ocorrer por meio de eventos formais 

e informais, treinamentos, workshops, atividades de colaboração, parcerias de negócios, bem 

como por meio de comunicação como mensagens eletrônicas, jornais, cartazes e telefone 

(Lamers et al., 2017). 

Saxenian (1996), no estudo sobre o Vale do Silício, enfatizou a importância de fatores 

sociais, institucionais e culturais que promoveram o sucesso da economia regional, e da 

comunicação informal entre os integrantes do ecossistema.  

Assim, além da proximidade geográfica, a colaboração entre os atores do ecossistema é 

reconhecida como importante para o desenvolvimento de inovação no campo, especialmente 

com as redes formadas de trocas de conhecimento e informações. Os principais mecanismos 

de interações são a comunicação informal, as reuniões regulares, compartilhamento de 

recursos e projetos realizados em conjunto (Specht, Zoll, & Siebert, 2016). 

A interação entre os agentes de um aglomerado geralmente ocorre por meio de redes 

informais, contatos pessoais e com a utilização de aplicativos de mensagens para troca de 

informações (Figueiredo, 2020). As interações entre os integrantes do ecossistema favorecem 

a atualização dos conhecimentos e a capacitação do capital humano, e podem ocorrer por 

meio de treinamentos, eventos, palestras que proporcionam o aumento do conhecimento e 

posterior replicação no próprio ecossistema (Isenberg, 2011). 



 

 

Em estudo de natureza aplicada, Ferrasso (2018) analisou as interdependências 

organizacionais de empresas localizadas em um ecossistema de inovação e concluiu que as 

relações ocorrem por meio de redes e dos fluxos de interações com trocas válidas. 

 

2.2 Ecossistema empreendedor inovador 

As interações entre os integrantes do ecossistema são importantes para o 

desenvolvimento tecnológico, pois formam elos para a inovação (Acs et al., 2017; Klerkx & 

Rose, 2020), na forma de uma cadeia de competências complementares e de interesses 

mútuos.  

Os modelos de interação passaram por um processo de evolução, que iniciou com o 

Triângulo de Sábato e Botana, em 1970 (Sábato & Botana, 1970), que presumia a interação 

entre a estrutura produtiva, a infraestrutura científico-tecnológica e o governo, com o papel 

preponderante do governo. Depois surgiram os estudos que culminaram na elaboração da 

Tríplice Hélice por Leydesdorff e Etzkowitz, modulada pelas relações complexas e dinâmicas 

e, eventualmente, assimétricas entre governo, indústria e universidade (Leydesdorff & 

Etzkowitz, 1996).  

Estudos posteriores de Carayannis e Campell (2009) lançaram as concepções de Hélice 

Quádrupla, com a inclusão da sociedade e, posteriormente, com Hélice Quíntupla, 

acrescentando o meio ambiente, ambas relacionadas às interações orientadas para a inovação, 

tendo em perspectiva o rotor, cuja eficiência demanda funcionamento pleno de cada pá da 

hélice. 

A adoção do termo Ecossistema na administração foi realizada por Moore (1993), como 

uma metáfora que explica a diversidade de atores e trocas havidas entre eles e o ambiente no 

qual se inserem. Moore (1993) definiu ecossistema de negócios como uma comunidade 

econômica composta por interações entre organizações e indivíduos que pertencem ao mundo 

dos negócios e que produzem bens e serviços. 

A partir da utilização do termo ecossistema aos negócios, novos estudos trouxeram 

contribuições à Administração como Isenberg (2011), Monroe (2012), Feld (2012), Spigel 

(2017) e Matos e Radaeli (2020).  

Ainda que o número de pesquisas sobre o tema esteja em crescimento, não se observou, 

ainda, haver consenso na direção de uma definição conceitual do termo ecossistema entre os 

pesquisadores (Audrestch et al., 2019). Assim, para além do termo ecossistema, define-se a 

função que ele exerce como meio de descrevê-los. Dessa forma, podem-se identificar os 

ecossistemas de inovação como grupos de organizações que desenvolvem produtos e 

serviços, com o surgimento de novas ideias, tecnologias e criação de valor para seus 

integrantes. Os ecossistemas de inovação são sistemas que possuem foco nas atividades de 

inovação (Munroe, 2012; Ferrasso, 2018, Almpanopoulou, Ritala, & Blomqvist, 2019). 

O ecossistema empreendedor é considerado um fenômeno da economia digital que 

utiliza a tecnologia em busca de oportunidades de negócios (Autio et al., 2018). Malecki 

(2018) definiu ecossistemas empresariais como sendo locais dinâmicos, composto por 

processos e atores sociais, institucionais e culturais que estimulam e aprimoram a formação e 

o crescimento de novas empresas. 

O ecossistema empreendedor inovador conjuga a capacidade de inovação com a 

capacidade de empreendedorismo dentro de uma região como forma de estímulo à criação de 

emprego e à prosperidade econômica e social (SEBRAE, 2020). 

Os ecossistemas empreendedores inovadores geralmente possuem um limite geográfico 

(Feld, 2012), que opera no estímulo à troca de informações e compartilhamento de 

experiências entre seus integrantes (Santos, Freire, & Lima, 2020). Essa troca pressupõe um 

capital de conhecimento que consiste em um conjunto de informações adquiridas, 



 

 

combinadas e sistematizadas por uma ou mais empresas para criação de valor (Laperche, 

2007).  

Os integrantes do ecossistema empreendedor inovador podem ser divididos em 

orquestradores e operadores. Os orquestradores são as instituições públicas e privadas que 

assumem o papel de facilitar a troca de conhecimento e informações no ecossistema, 

proporcionando oportunidades, estimulando a sinergia e mobilizando os atores (Markkula & 

Kune, 2015), consideradas organizações-chave do ecossistema (Rajahonka et al., 2015). Os 

operadores estão relacionados com o processo de desenvolvimento tecnológico e inovação 

empresarial (Brasil, 2016, p.18), que são as empresas e startups que fornecem produtos e 

serviços ao mercado. Essas definições foram adotadas neste trabalho. 
 

3. Metodologia da pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa mista, qualitativa e quantitativa, de cunho exploratório. Para 

tanto, foi realizada um pesquisa bibliográfica no banco de dados da Web of Science a fim de 

localizar os trabalhos que analisaram os mecanismos de interação em ecossistemas 

empreendedores inovadores. Após a seleção dos artigos, foi realizada a leitura dos títulos e 

resumos, sendo selecionados os trabalhos relevantes para esta pesquisa, que ao final, 

compuseram o referencial teórico. 

Com base na literatura, foram elaborados os instrumentos de pesquisa que foram 

compostos por um roteiro de entrevista com quatro perguntas e por um questionário tipo 

survey com três questões. Ambos os instrumentos de pesquisa passaram por validação prévia 

por três especialistas doutores em Administração que fizeram sugestões que foram 

incorporadas na pesquisa. Em seguida, foram realizados pré-testes que resultaram em 

adequações ortográficas que facilitaram o entendimento do respondente.  

A entrevista foi realizada com os principais orquestradores do ecossistema Agtech 

Valley – Vale do Piracicaba, preferencialmente com pessoas que compõem o corpo diretivo 

das instituições, com cargos de presidente, diretor ou analista. A escolha dos entrevistados foi 

realizada por conveniência, que segundo Gil (2019), é aquela obtida a partir da 

disponibilidade para participação no estudo. As sessões foram agendadas por telefone, 

WhatsApp e comunicação eletrônica. 

O roteiro de entrevista foi elaborado com três seções, a primeira consistia em obter 

dados do orquestrador e da pessoa entrevistada, a segunda composta por quatro perguntas: 1) 

quais são os mecanismos de interação utilizados pela organização dentro do ecossistema? 2) 

Quais são os resultados obtidos a partir das interações entre os integrantes do ecossistema? 3) 

Quais são os cinco principais parceiros da organização? 4) O que foi criado a partir das 

interações com os parceiros principais?  

Na terceira seção, foi solicitado que o entrevistado atribuísse uma nota de 0 a 7 

referentes à importância de cada mecanismo de interação no Agtech Valley e que dissesse 

quais são as 5 (cinco) organizações com as quais mantém contato regular, conforme escala 

tipo Likert e relação de mecanismos apresentados no Quadro 1: 
Quadro 1 – Escala de mensuração e mecanismos avaliados 

Atribua uma nota da importância de cada mecanismo de interação no Agtech Valley, observando a 

seguinte escala: 

Grau de importância na óptica do respondente 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Não se 

aplica 

Muito 

baixa 
Baixa 

Média 

baixa 
Moderada Média alta Alta Muito alta 

• Comunicação Informal    (____)    

• Reuniões regulares com membros  (____)   

• Compartilhamento de recursos  (____)    



 

 

• Projetos em conjunto   (____)   

• Negócios realizados em conjunto  (____)    

• Meios de comunicação no ecossistema   (____)    

• Eventos e Palestras    (____)    

• Aquisição de novos conhecimentos  (____)    

•           Espaço aberto: comentários livres. 

- Quais são as 5 (cinco) organizações com as quais mantém contato regular? 
Fonte; As Autoras (2021). 

A aplicação do questionário foi do tipo survey online, distribuído no período de 

fevereiro a março de 2021 aos operadores (empresas e startups) do ecossistema estudado, por 

meio digital. Foram enviados 130 questionários por e-mail, retornaram 71 com respostas 

válidas, com uma taxa de retorno de 54,62% da população da pesquisa, que é composta por 

130 operadores (empresas e startups). 

O respondente avaliou a importância de cada mecanismo de interação para o 

ecossistema empreendedor inovador Agtech Valley. Após a coleta dos dados, elaborou-se 

uma planilha Microsoft Excel para a compilação dos dados e, foi realizado o cálculo dos 

valores médios, a média ponderada e o desvio padrão de cada fator. 

O questionário adotou uma questão fechada e duas abertas. A primeira pedia que o 

respondente avaliasse a importância dos seguintes mecanismos de interação, considerando a 

escala proposta no Quadro 1, com notas que variavam de 0 a 7: a) Existência de canais de 

comunicação informal; b) Oferta de reuniões/eventos formais; c) Troca de conhecimentos; d) 

Compartilhamento de recursos; e) Desenvolvimento de projetos em conjunto.  

A segunda questão solicitava que sobre a rede de relacionamentos, o respondente 

indicasse quais são as 5 (cinco) organizações com as quais mantém contato regular. Para a 

elaboração da rede encontrada, foram utilizados os softwares UCINET e NetDraw. 
 

4. Apresentação e análise dos resultados 

O ecossistema empreendedor inovador Agtech Valley – Vale do Piracicaba, voltado ao 

setor do agronegócio, é localizado no município de Piracicaba no estado de São Paulo. O 

Agtech Valley foi lançado oficialmente em maio de 2016, como um ápice de consolidação de 

uma formação de rede informal já existente (Agtech Valley – Vale do Piracicaba, 2020, s/p).  

O município de Piracicaba, situado no estado de São Paulo, presencia um movimento 

de iniciativas de inovação e empreendedorismo, com a presença de empreendedores e 

pesquisadores que transformam ideias em negócios, o que gera a aproximação de 

organizações públicas e privadas (Chamochumbi, 2021). O Agtech Valley é composto por 

166 organizações, neste estudo divididas em dois grupos, os operadores (empresas e startups) 

e os orquestradores (demais integrantes), conforme Quadro 2: 
Quadro 12 - População da pesquisa 

Integrantes da Agtech Valley Quantidade Organizações 

Empresa 86 Operadores  

130 Startup 44 

Núcleo de pesquisa 11 Orquestradores 

36 Universidade 6 

Pontos turísticos 6 

Hubs de inovação 6 

ONG 2 

Coworking 1 

Incubadora 1 

Cooperativa de produtores 1 

SEBRAE 1 

Associação Comercial e Industrial 1 



 

 

Total 166 166 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

Sobre o perfil dos entrevistados, 73,34% foi composto por respondentes do gênero 

masculino e 26,66% do gênero feminino; a escolaridade predominante foi de nível superior, 

6,66% com graduação incompleta, 40% graduação completa, 20% com mestrado e 33,34% 

com doutorado ou pós-doutorado. A faixa etária dos entrevistados foi 6,66% entre 18 a 24 

anos, 33,34% de 25 a 39 anos, 46,67% de 40 a 59 anos e 13,33% com idade acima de 60 

anos. 

Dos questionários, o perfil dos respondentes foi de 72% do gênero masculino e 28% 

feminino; 9% com graduação incompleta, 32% superior completo e 59% com pós-graduação. 

Porém, na faixa etária dos respondentes do questionário houve diferença: 3% tinham entre 18 

a 24 anos, 54% de 25 a 39 anos, 39% de 40 a 59 anos e 4% com mais de 60 anos. 

Apurou-se que os mecanismos de interação que obtiveram as maiores médias 

ponderadas foram: comunicação informal (6,12), aquisição de conhecimento (6,12) e meios 

de comunicação (6,08). Os resultados das avaliações dos mecanismos de interação pelos 

entrevistados foram de importância média alta a alta, conforme apresentado na Tabela 3. 
Tabela 3 - Resultado das entrevistas 

Mecanismos de interação Média Desvio padrão Média ponderada 

Comunicação informal 5,93 1,10 6,12 

Reuniões regulares 5,20 1,74 5,74 

Compartilhamento de Recursos 4,73 1,53 5,31 

Projetos em conjunto 5,40 1,30 5,69 

Negócios em conjunto 4,93 2,12 5,78 

Meios de comunicação 5,27 2,15 6,08 

Eventos 5,47 0,92 5,60 

Aquisição de Conhecimento 5,93 1,10 6,12 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

Para efeito de visualização, o gráfico de radar evidencia a relativa uniformidade da 

avaliação dos mecanismos, como se observa na Figura 4.  
Figura 1 – Mecanismos de Interação 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Nota-se que a comunicação informal foi a melhor pontuada pelos entrevistados, 

considerada importante, uma vez que as ideias surgem por meio das conversas informais, 

assim como novas oportunidades de negócios e interações. Os mecanismos de interação 

relacionados pelos entrevistados foram participação em eventos, encontros, conversas 

informais, uso de redes sociais, e-mails, grupos de WhatsApp, reuniões presenciais. As 



 

 

respostas convergiram para a importância dos mecanismos de interação nas relações entre as 

pessoas e, via de consequência, com os integrantes do ecossistema.  

A questão da informalidade ficou bem nítida com a fala do Entrevistado 2 que 

explicou que no dia a dia não é preciso ter papel; o ideal são conversas informais para 

perceber o que a outra pessoa necessita, a fim de tornar o relacionamento mais rápido, ágil e 

dinâmico. As conversas informais foram citadas com frequência durante as entrevistas. 
O dia a dia, que não precisa de ter papel, né, então, vamos dizer assim, precisa ser 

rápido, ágil, dinâmico, é feito pelo Sérgio; quando precisa... vamos fazer um 

documento, vamos fazer um protocolo de intenções, aí entra toda a lengalenga da 

burocracia, aí a gente acaba entrando também, aí recebe essa pessoa, conversa, o 

que que pretende, como que nós vamos fazer isso, aí a gente acaba participando um 

pouquinho mais com esses atores, mas no geral, quem faz é o Sérgio, e o Sérgio nos 

reporta (Entrevistado 2). 

 

Bom, nós temos duas frentes: uma é a frente do próprio cluster, porque a gente já 

vem com um sistema de conversas, então, além de algumas reuniões periódicas, a 

gente tem um contato muito próximo e semanal, ou às vezes mensal, com quase 

todas as empresas que fazem parte do cluster (Entrevistado 5). 

O uso do aplicativo de mensagens WhatsApp foi mencionado por alguns 

Entrevistados como uma das formas de interação com os demais integrantes do ecossistema. 

Houve menção a grupos do aplicativo compostos pelos principais atores para o 

compartilhamento de notícias e troca de informações relacionadas ao ecossistema.  
Para o Ecossistema a gente tem um grupo de WhatsApp, né, dos principais atores; 

existiram algumas reuniões já dos atores, dos principais atores, mas eu não 

participei, então eu não consigo falar do conteúdo dessas reuniões, né? Eventos que 

acontecem, como, por exemplo, o AgTech Day, que é organizado pela Esalqtec, né, 

pelo Sérgio Barbosa, ele sempre chama um curador pra participar (Entrevistado 3). 

 

Normalmente e-mails, e a gente acompanha redes sociais de alguns integrantes do 

Agtech Valley. Não existe uma central de comunicação não. Eu participo de um 

grupo, de um grupo de Whatsapp também, mas, assim, não é nada… (Entrevistado 

14). 

Os eventos são citados com frequência durante as entrevistas, inclusive algumas 

pessoas entrevistadas são organizadoras e idealizadoras de alguns deles, como o AgTech 

Day, evento criado pela Esalqtec e que consiste em uma oportunidade de reunir os atores do 

ecossistema. A Coplacana, cooperativa local, realiza uma feira de negócios denominada 

Coplacampo,  

Os entrevistados frisam a importância dos eventos presenciais, que em virtude da 

pandemia foram cancelados ou transformados em eventos online. As reuniões que antes eram 

presenciais, com a pandemia da Covid-19 foram transformadas em reuniões pelo 

computador. A maioria dos Entrevistados citou que prefere os eventos e reuniões presenciais 

para as interações e integrações, considerando-os mais interessantes. O Entrevistado 13 disse 

que antes da pandemia ocorriam eventos semanais, porém com as mesmas pessoas e 

empresas, ressaltou a importância de conhecer novas pessoas e novas empresas. 
E eu sou organizador e idealizador do AgTech Day, que é um evento aqui do nosso 

ecossistema, já vai pra sua 9ª edição, né? Era pra ter ido pelo menos, ano passado, 

pretendo fazer agora também de novo. Que é um dia de trabalho, de reunião, de 

todos esses atores, que eu te falei, que compõem o ecossistema. Então, os eventos 

presenciais de integração, eram muito interessantes, né? Mas as conversas, elas 

ocorrem, né? (Entrevistado 1). 

 

As reuniões presenciais, quando acontecem, elas acontecem dentro, por exemplo, 

do evento da Coplacana. A Coplacana tem uma feira de negócios, uma feira 

agropecuária que se chama Coplacampo, que, normalmente, acontece em fevereiro 

(Entrevistado 4). 



 

 

 

A relação é participação em eventos, conversa com outros, antes da pandemia era 

um evento por semana, a gente conversa pelo cardápio, a gente vai nos eventos, mas 

são as mesmas pessoas e as mesmas startups. Fazer só eventos não funciona, então 

tem um gap de relacionamento capital, conhecer pessoas (Entrevistado 13). 

O uso das redes sociais, dentre elas o Youtube, Linkedln e Instagram, tornaram-se 

apostas para o desenvolvimento de interações entre as pessoas nessa época de distanciamento 

social. Os entrevistados citaram com frequência a realização de lives.  
Temos a parte de reuniões agora mais online, mas também reuniões aqui na sala do 

Avance; temos as redes sociais, e agora a gente tá apostando, né? Agora na 

pandemia, a gente tá tentando apostar mais nisso, por exemplo em sistema de lives, 

que, infelizmente, é o sistema que tá sendo permitido fazer. Então a gente tá indo 

bastante pra essa parte de Youtube e Instagram (Entrevistado 4). 

 

Então a gente tem Instagram, tem LinkedIn, a gente tá sempre postando conteúdo 

assim, de maneira gratuita sempre, a gente nunca cobrou por nenhum conteúdo que 

a gente faz, e tentando divulgar ele. Eu acho que pelo site, por ser... eu acho que ali 

é o canal que a gente mais consegue atingir pessoas, né? (Entrevistado 7). 

A troca de informação de inteligência, de informação de mercado e de capacitação 

ocorrem entre o Núcleo do Parque Tecnológico e cerca de 90 empresas, por meio de e-mail, 

grupos de WhatsApp, telefone e reuniões. A troca de informações entre a Associação 

Comercial e Industrial com as entidades, associados e universidades foi mencionada pelo 

Entrevistado 15. 
Mas a gente tem um núcleo duro aí de umas 90 empresas, que sempre estão com a 

gente, e que a gente conversa, a gente troca experiência, a gente troca informação de 

inteligência, a gente troca informação de mercado, a gente troca informação sobre 

capacitação e tudo, através de e-mail, grupo de Whatsapp, telefone, reuniões, 

antigamente presenciais, hoje virtuais... (Entrevistado 5). 

 
Então, nós temos essa troca de informações com as entidades, com as universidades, 

também, nós temos um bom relacionamento, e a gente troca muita informação, e até 

esse desconto diferenciado que nós temos para os nossos associados e funcionários 

das empresas, é uma parceria que a gente vem formando ao longo dos tempos, né? 

(Entrevistado 15). 

Analisando as respostas dos Entrevistados, todos mencionaram mais de um 

mecanismo de interação, com prevalência para os eventos presenciais que atualmente foram 

transformados em virtuais em função da pandemia da Covid-19. Em sua grande maioria, os 

Entrevistados relataram a preferência pelos eventos presenciais que facilitam a interação, 

inclusive alguns relataram a necessidade de adaptação à nova realidade.  
Agora na pandemia, a gente está tentando apostar mais nisso, por exemplo em 

sistema de lives, que, infelizmente, é o sistema que está sendo permitido fazer 

(Entrevistado 4). 

 

Então, eu acho que a virtualidade, em função da pandemia, as interações virtuais 

aumentaram, elas intensificaram as interações, eu acho que a gente tem mais 

trabalho agora do que antes, mas a parte presencial é insubstituível, nem que seja 

anual, semestral, bienal, sabe? (Entrevistado 6). 

 

Só que, as relações das pessoas, tiveram que se adaptar a isso, né? Ah, tipo, aquele: 

"Vamos tomar um café pra trocar uma ideia?". Isso acabou que foi meio que 

suprimido pelas reuniões online que a gente tinha que fazer. Então, sim, eu acho que 

houve um distanciamento no início, mas, depois, as pessoas foram se adaptando e 

percebendo que elas precisavam manter esse vínculo independentemente de estarem 

próximas ou não, né? (Entrevistado 10). 

As redes sociais (Instagram, Linkedln e Youtube) tiveram muitas menções, assim 

como as conversas informais entre os integrantes do ecossistema estudado. A maioria dos 



 

 

entrevistados destacou a importância da proximidade com as pessoas, com as universidades, 

com o conhecimento e a necessidade de troca de informações.  

Com relação à atribuição de notas aos mecanismos de interação, os Entrevistados 3, 5, 

6 e 10 deram nota máxima para a comunicação informal, com sessões de “bate-papo” que 

muitas vezes começa sem pretensão e, em momento posterior, resultam em boas ideias, 

iniciativas conjuntas e novos negócios.  
Nota sete, a máxima, com certeza, ela é muito importante acontecer com frequência, 

né? Porque eu acho que hoje em dia, no ecossistema de inovação, quando a gente 

trabalha com aquelas conversas informais, naquele bate-papo mesmo, né, sem muita 

pretensão, acaba surgindo várias ideias. (Entrevistado 3).  

 

Eu dou nota 7. Eu gosto muito do bate-papo. Eu acho que muito negócio sai no 

bate-papo, na conversa, no cafezinho, no jantar, na viagem, no almoço 

(Entrevistado 5). 

 

Comunicação informal. Ah, eu daria sete, porque eu vejo o seguinte, olha: com base 

no que nós temos, em termos de WhatsApp, celular, Facebook, LinkedIn, etc., essa 

comunicação informal, ela existe a qualquer momento, entendeu? Não é algo que 

você precisa encontrar alguém pra informalmente interagir, né? Eu acho que... na 

realidade, o que facilita essa comunicação informal, são os meios de comunicação 

que a gente tem hoje, basicamente, né? (Entrevistado 6). 

 

Eu acho isso fundamental. Várias iniciativas eu já... eu comecei por meio de um 

café informal. (Entrevistado 10). 

As avaliações das reuniões regulares oscilaram um pouco nas notas. Alguns 

entrevistados entendem como importante mecanismo de interação, outros acreditam que o 

ecossistema deve permanecer com a comunicação informal. O Entrevistado 1 citou a questão 

da não governança no ecossistema que não combina com reuniões regulares, pois entende que 

as reuniões devem ocorrer apenas quando forem oportunas. No mesmo sentido, o 

Entrevistado 12 acredita que não é importante, pois as reuniões regulares podem hierarquizar 

o ecossistema, perdendo o dinamismo presente hoje em dia. O Entrevistado 5 também 

manifesta um certo desapreço ao afirmar que só deve ser agendada uma reunião depois que 

tudo for decidido.  
Eu não gosto quando você falar em regular, você começa a querer colocar uma 

palavra que eu acho que não é cabível para AgTech Valley, chamada governança, 

tá? Eu acho que reuniões tem que ser oportunas. Então, eu dou nota quatro 

(Entrevistado 1). 

 

Não é mesmo. Porque se você começar a fazer isso, o que vai acontecer é você 

hierarquizar. Você vai querer criar uma estrutura, então aí você vai perder tudo isso 

que a gente tem que é o dinamismo, que é a chance de você não precisar ficar dando 

satisfação pra ninguém pra fazer as coisas, elas simplesmente têm que ser feitas por 

senso de responsabilidade e ser construídas, né? (Entrevistado 12). 

 

E eu dei nota quatro pra reuniões porque eu aprendi com um pessoal mais 

experiente que a gente, que ele fala assim: "Só marca uma reunião depois que você 

acertar tudo". Reunião você acaba não decidindo nada, entendeu? (Entrevistado 5). 

Na contramão das opiniões anteriores, os Entrevistados 2 e 9 acham que as reuniões 

regulares são muito importantes, que a conversa mais formal ajuda a saber o que está 

acontecendo no ecossistema. O Entrevistado 9 disse que as reuniões regulares é algo que está 

deficitário, citou que no passado eram realizadas reuniões entre os integrantes por meio de 

um Comitê do Vale do Piracicaba.  
É superimportante você ter essa conversa mais formal com todos os atores para 

saber o que está acontecendo, como que a gente tá indo, pra onde vai, pra onde não 

vai (Entrevistado 2). 



 

 

 

Isso também, hoje, é algo que tá deficitário. Houve um tempo que a gente tinha o 

Comitê do Vale do Piracicaba, alguém já deve ter falado isso pra você, eram 

reuniões que a gente conseguiu conduzir, mas hoje essas reuniões não acontecem 

mais. Então eu estou trabalhando pra retomar (Entrevistado 9). 

Os entrevistados consideraram o compartilhamento de recursos como um dos mecanismos 

com menor média de pontuação, apontando que cada integrante possui seus recursos, sede e 

pessoas, de forma que não é algo comum no ecossistema. Mas ponderaram que é algo que 

pode ser estimulado. As falas dos Entrevistados 2 e 9 ilustram a situação atual. 
Assim, não tem compartilhamento de recurso, né, cada um tem o seu, cada um 

executa o seu orçamento, então eu daria, hoje, 2. Não existe (Entrevistado 2). 

 

Daria uma nota 2. É muito cada um por si, no seu espaço, com seu investidor, com 

seu fomento. Acho que falta um pouco disso (Entrevistado 9). 

A aquisição de conhecimento foi considerada um importante mecanismo de interação 

pelos entrevistados: o Entrevistado 2 esclareceu que sempre ocorre no ecossistema; já o 

Entrevistado 5 falou sobre a cultura da inovação e a aquisição de conhecimento por meio das 

interações entre mentores internacionais e nacionais, agentes de inovação, grandes empresas 

de tecnologia, em uma vertente de melhoria contínua. 
Tá sempre acontecendo. Depende da frequência da interação, entendeu? Toda vez 

que tu interage, tu tá percebendo alguma coisa, tá aprendendo alguma coisa. Toda 

vez que tu vai no lugar ou conversa, tu tá ganhando alguma coisa (Entrevistado 2). 

 

Ah, eu dou uma nota 5, porque Piracicaba tá cada vez mais buscando essa cultura de 

inovação, né? Então a gente já teve aqui, por exemplo, mentores internacionais, 

nacionais, agentes de inovação de grandes empresas de tecnologia, a Microsoft, 

Oracle, enfim, então isso vem melhorando dia após dia (Entrevistado 9). 

Os eventos receberam boas pontuações, os entrevistados falaram que antes da 

pandemia eram muito frequentes, mas que com a situação de isolamento social foram 

reduzidas e transformadas em virtuais. O Entrevistado 1 disse que os eventos eram muitos e 

que a ESALQ promovia vários eventos, deixou bem claro que as pessoas já não estão 

suportando os eventos na forma virtual.  
Nossa, a gente fazia bastante evento aqui. A Esalq, por exemplo, faz muito evento. 

Eu acho que eu dou nota seis, sem dúvida. Só que... ninguém mais aguenta evento 

on-line, tá? (Entrevistado 1). 

Em relação aos meios de comunicação do ecossistema, os entrevistados reclamaram 

sobre a inexistência de um meio de comunicação que seja do ecossistema. Segundo o 

Entrevistado 9, cada integrante tem o seu meio de comunicação, no qual comunica seu 

negócio. O Entrevistado 10 reclamou da inexistência de um canal de comunicação do 

ecossistema, inclusive deu um exemplo de um grupo de pessoas que gostaria de visitar o 

ecossistema, porém não sabe fazer o direcionamento do grupo. 
Hoje, nota 1. Está todo mundo cada um por si, na minha visão. Não tem, por 

exemplo, um boletim mensal do Ecossistema (Entrevistado 9). 

 

Ah, eu acho péssimo ((Risos)). Porque não tem um canal de comunicação de você 

ficar sabendo tudo do Valley, ou o que você consegue achar. (Entrevistado 10). 

O Entrevistado 4 sugeriu que os conteúdos teóricos que são compartilhados, sejam 

elaborados com mais embasamento científico, com detalhes da metodologia de aplicação de 

determinada tecnologia, sugerindo um aprofundamento das notícias que são divulgadas pelos 

integrantes do ecossistema. 
Por exemplo, eu acho que a gente podia ter acesso a mais conteúdos teóricos de 

algumas coisas que a gente vive todo dia, mas que a gente não tem muito 

embasamento. (Entrevistado 4). 



 

 

Outra sugestão interessante partiu do Entrevistado 4 foi a interação com hubs de 

outros estados, pois segundo disse, é uma oportunidade de conhecer outras iniciativas e 

informações que sejam úteis.  
Talvez o que faltasse, é mais a interação da gente com os outros estados. Que eu sei 

que tá surgindo muita coisa em outros estados e às vezes a gente não fica sabendo 

com tanta facilidade, a gente não recebe tantas informações de coisas boas que 

podem estar acontecendo até fora de Piracicaba, em São Paulo. (Entrevistado 4). 

O Entrevistado 3 citou a curadoria como um possível mecanismo de interação, com a 

formação de uma rede de mentores, criando uma espécie de catálogo, algo estruturado que 

facilitasse a indicação de pessoas para projetos e mentorias. 
É, a curadoria, uma rede de mentores. A gente tem isso sim, informal, né? A nossa 

rede de mentores, ela existe: "Ah, eu sei que tal pessoa da mentoria é disso, 

daquilo". Mas não existe um catálogo de mentores, por exemplo, do Ecossistema, 

que poderiam ser acionados no Brasil como um todo, né? (Entrevistado 3).  

O Entrevistado 10 sugeriu a criação de um tour virtual por meio de rede social, pelo 

Agtech Valley, dando à pessoa interessada oportunidade de localizar as iniciativas 

disponíveis. 
Um site, um lugar onde consolidasse todas as iniciativas, que permitisse, por 

exemplo, que se houvesse um tour pelo Agtech Valley pra ver, sabe? Tivesse 

alguma coisa que permitisse que as pessoas pudessem se comunicar e falar: "Olha, 

eu estou procurando tal iniciativa, isso tem no Agtech Valley?". Conseguisse ter um 

lugar onde consolidasse. (Entrevistado 10). 

Ao final de cada entrevista, foi solicitado ao entrevistado que indicasse os cinco 

principais parceiros de sua instituição no Agtech Valley. Algumas instituições foram citadas 

com maior frequência, dentre elas a ESALQ, a ESALQTec, Coplacana, Sebrae, Parque 

Tecnológico, Pulse Raízen e Agtech Garage. As instituições mais citadas são diferentes 

atores do ecossistema: universidade, incubadora, hub, coworking, Sebrae e Parque 

Tecnológico de Piracicaba, mostrando uma diversidade de atores que são parceiros no 

ecossistema, conforme ilustra a Figura 5.  
 

Figura 5 – Principais parceiros 

 
Fonte: As Autoras (2022) 

 



 

 

Os dados obtidos nos questionários aplicados aos operadores do ecossistema foram 

compilados e efetuados os cálculos da média, desvio padrão e média ponderada, os 

mecanismos de interação receberam média ponderada total de 5,25, considerada média alta, 

com destaque para a troca de conhecimentos que alcançou média ponderada de 6,01, 

considerada alta, conforme Tabela 6: 
Tabela 6 – Resultados dos questionários 

Mecanismos de interação Média Desvio padrão  Média ponderada 

Valor médio total 5,18 1,75 5,25 

Existência de canais de comunicação informal 5,01 1,71 5,41 

Oferta de reuniões/eventos formais 5,25 1,52 5,65 

Troca de conhecimentos 5,62 1,40 6,01 

Compartilhamento de recursos 4,72 2,13 5,11 

Desenvolvimento de projetos em conjunto 5,21 1,80 5,61 

Disponibilidade de laboratórios de universidades locais 5,28 1,75 5,68 
Fonte: As Autoras (2021) 

As interações entre os atores do ecossistema impulsionam a inovação (Santos; Lima; 

Freire, 2020), segundo os dados obtidos na pesquisa, a comunicação informal gera ideias, 

especialmente porque tornam os relacionamentos mais ágeis e dinâmicos, com consequente 

compartilhamento de informações em conformidade com os achados de Pigford, Hickey e 

Klerkx (2018), determinado o desempenho inovador das organizações (Acs et al., 2017). 

Os achados da pesquisa corroboram com o estudo de Tonial (2020) que concluiu que 

as relações com outros integrantes do ecossistema propiciam o transbordamento de 

conhecimento e colaboram na geração de inovações, fator comprovado tanto nas entrevistas 

como nos questionários, com a menção de troca de conhecimento e de informações como 

importantes nas parcerias com outras organizações. 

Os mecanismos de interação podem ser: troca de informações, eventos formais e 

informais, treinamentos, parcerias, pesquisas conjuntas (Lamers et al., 2017), comunicação 

informal, reuniões regulares e projetos em conjunto (Specht; Zoll; Siebert, 2016), eventos e 

palestras (Harrigton, 2017), aquisição de novos conhecimentos e compartilhamento de 

laboratórios de pesquisa (Rodrigues et al., 2009). 

Os achados sugerem que os mecanismos de interação são importantes para o 

relacionamento entre os integrantes do ecossistema, em especial, a comunicação informal, a 

aquisição de conhecimento, os eventos, projetos em conjunto, reuniões regulares e a 

existência de meios de comunicação. Os dados parecem evidenciar a importância dos 

mecanismos de interação no ecossistema empreendedor e inovador, alcançando média 

ponderada 5,83 nas entrevistas e 5,25 nos questionários. 

Os resultados estão em consonância com o estudo de Harrington (2017) que relata a 

importância dos eventos e palestras para promoção das interações. Apresentam-se, também, 

em conformidade com os estudos de Lamers et al. (2017) que reforçam a influência dos 

eventos formais e informais, dos treinamentos, workshops, parcerias, mensagens eletrônicas e 

troca de informações em ecossistemas. Além disso, os resultados estão de acordo com os 

achados de Spech, Zoll e Siebert (2016) que destacam a comunicação informal, as reuniões 

informais, o compartilhamento de recursos e os projetos desenvolvidos em conjunto como 

essenciais nos relacionamentos entre as organizações. 

A pandemia da Covid-19 alterou a forma de interação entre os integrantes do Agtech 

Valley, que antes ocorriam por meio de eventos presenciais, que foram transformados em 

eventos online, a transformação de reuniões presenciais em reuniões realizadas por meio de 

computadores. Alguns entrevistados afirmaram que a comunicação informal ficou mais fraca 

com a pandemia, bem como foram precisas adaptações nas interações entre as pessoas e 

organizações. 



 

 

 

5. Considerações finais 

O presente trabalho teve por objetivo analisar a importância dos mecanismos de 

interação em um ecossistema empreendedor inovador voltado ao agronegócio paulista.  E na 

análise dos dados compilados, verificou-se a importância dos mecanismos de interação para 

os integrantes do Agtech Valley.   

Os resultados da pesquisa relevaram que as conversas informais tornam os 

relacionamentos mais ágeis, rápidos e dinâmicos. O uso de aplicativo de mensagens 

WhatsApp é amplamente utilizado pelos integrantes do ecossistema para troca de informações 

e compartilhamento de notícias.  

Foi apurado que, apesar da pandemia da Covid-19 assolar o país e requerer o 

isolamento social, o Agtech Valley promoveu adequações para manutenção das interações 

sociais, tais como a ampliação do uso de ferramentas como Youtube, Linkedln e Instagram 

para manutenção da comunicação, bem como a realização de eventos online.  

Foram sugeridas criações de canais de comunicação exclusivos do ecossistema, que 

atualmente não existe, bem como a elaboração de um boletim mensal do Agtech Valley com 

as principais notícias e com conteúdos teóricos com embasamento científico sobre as novas 

tecnologias que surgem para o agronegócio. 

A principal limitação deste estudo é seu contexto específico de aplicação no 

ecossistema empreendedor inovador Agtech Valley – Vale do Piracicaba localizado no estado 

de São Paulo, o que limita a possibilidade de generalização dos resultados obtidos. De forma 

que para estudos futuros, a aplicação da pesquisa seja realizada em outros ecossistemas 

empreendedores inovadores, a fim de complementar o estudo sobre mecanismos de interação. 

Os resultados da presente pesquisa contribuem para a literatura, pois ampliam o 

conhecimento cientifico sobre as relações entre integrantes de um ecossistema e os resultados 

obtidos por meio delas. A evidência empírica pode ser utilizada pelos formuladores de 

políticas públicas no aspecto de promoção de relacionamentos, trocas e resultados dentro de 

ecossistemas empreendedores inovadores. As implicações sugeridas fornecem contribuições 

estratégicas aos integrantes do ecossistema ao relacionar a importância de cada um dos 

mecanismos de interação para as pessoas e organizações o compõem. 
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On the Foundations of Entrepreneurial Culture: An Inquiry into 

the Association Between Entrepreneurial Orientation Rhetoric 

and Ecosystem Dynamics in Brazilian Franchises 

Matheus Dermonde; Bruno Brandão Fischer and Gustavo Hermínio Salati M. de Moraes 

Abstract: This research aims at verifying the dynamics of association between contextual 

features of Entrepreneurial Ecosystems (EE) and the Entrepreneurial Orientation (EO) rhetoric 

in the context of Brazilian franchising firms. We evaluated the level of EO rhetoric through 

content analysis conducted in the Brazilian national directory of franchises. For the 

measurement of EE dynamics, we use ISDEL indicators. Associations between these 

dimensions were first assessed through cluster analysis (with non-parametric Anova tests 

between latent groups). Further refinements of the empirical approach were carried out with 

fuzzy-set qualitative comparative analysis. Our findings indicate that, although Brazilian 

franchises use EO rhetoric in a lower intensity than previously observed in international 

literature, significant differences emerged concerning the level of EO rhetoric and the stage of 

development of EE. Hence, this research contributes to our understanding concerning the 

interplay between EE maturity and the emergence of an entrepreneurial culture in economic 

agents. 

 

Keywords: entrepreneurial orientation rhetoric. entrepreneurial ecosystems. franchising 

systems. entrepreneurial culture  
 

INTRODUCTION 

Covin and Wales (2012) expound that the roots of Entrepreneurial Orientation (EO) are 

present in the seminal Mintzberg’s (1973) paper, having been systematized their discussions 

and interpretations over the last two decades of the 20th century. In a simplified vision, it can 

be said that there are two main ways to understand such discussion: the one based on Miller’s 

(1983) work, also called unidimensional vision; and the other one, presented by Lumpkin and 

Dess (1996) named multidimensional. The first vision presents a construct composed of three 

factors (risk-taking, innovativeness, and proactiveness), while the second, in addition to the 

factors already presented, add autonomy and competitive aggressiveness. It could be interpreted 

that the unidimensional approach presents requirements that need to be completely observed 

for an organization to be considered entrepreneurial, while the second is based on aspects, 

ranging from low to high, relevant to consider it as entrepreneurial or not (Covin and Lumpkin, 

2011). One consensus in the literature, however, is the consideration of EO as a firm-level 

attribute, distinguishing of concepts such as entrepreneurial profile, that should be interpreted 

as a characteristic of individuals. 

In turn, franchising is a method of distribution, characterized by the relation between 

the franchisor (responsible for the brand and who establishes the business system) and the 

franchisee (responsible for the unit and who pays for the use of the brand trademark) 

(International Franchise Association). This kind of enterprise has been an important object of 

analysis by academia in the last decades, most precisely, since the late 60s (Combs et al., 2004). 

In recent years, one of the most prominent research areas in the franchising context concerns 

Entrepreneurial Orientation (EO) in these firms. Despite the extensive contributions of EO 



 

 

approaches to business management literature, this issue has received scant attention by 

literature.  In this context, EO discussions were intensified motivated by the apparent 

contradiction between EO’s factors and the operations’ standardization, one key aspect of this 

particular business model. However, Dada and Watson (2013a; 2013b) evidence a positive 

relationship between EO and performance in the franchise system. This relation can be observed 

also in the franchisee unit level of analysis (Chien, 2014; Watson et al., 2020; Colla et al., 2020). 

It is necessary to highlight, however, that most of these approaches were conducted in 

developed economies, which itself represents an opportunity for the consolidation of the theme. 

Another opportunity so far little explored in the field is research on EO rhetoric. 

Empirical works in the field as Watson et al. (2019) and Short et al. (2018) verified the nuances 

of franchisors' communication with their potential franchisees on their institutional websites. 

For example, we can highlight the differences in the exploration of EO rhetoric by franchisors 

in different countries, being directly influenced by national culture and institutional conditions 

(Watson et al., 2019). However, it can be questioned whether, within the same country, the 

rhetoric of different regions converges or not – following the extensive literature on 

Entrepreneurial Ecosystems (EE) (e.g. Ács et al., 2017). Another opportunity to be explored in 

the general field of EO, highlighted by Covin e Lumpkin (2011), is the use of different 

theoretical frameworks to analyze this concept.  

In this sense, in this article we address the association between contextual conditions of 

EE and the emergence of stronger entrepreneurial rhetoric (a manifestation of EO) in 

franchising firms in Brazil. Such undertaking, by addressing aggregate expressions of 

entrepreneurial discourses in firms, offers a novel perspective on the dynamics of 

entrepreneurial culture at the level of local EE. Entrepreneurial culture could be considered a 

central aspect related to the quality of an EE (Vedula and Kin, 2019) and represents a 

transmission mechanism between such contextual features and entrepreneurial effectiveness 

(Roundy, 2017). According to Ireland et al. (2000, p.970): “an effective entrepreneurial culture 

is one in which new ideas and creativity are expected, risk taking is encouraged, failure is 

tolerated, learning is promoted, product, process and administrative innovations are 

championed, and continuous change is viewed as a conveyor of opportunities”. 

Accordingly, the aim of this paper is understanding the association between the 

dynamics of local EE and the EO rhetoric in the context of Brazilian franchising. In empirical 

terms, this article assesses how franchisors from different regions of the same country, in this 

case, Brazil, a developing country - but with a mature franchise market - explore the rhetoric of 

EO for potential franchisees. We then take into consideration the regional aspects of the 

respective EE in which these firms are embedded. Therefore, the guiding question of this 

research can be stated as follows: are the local specificities of Brazilian EE associated with the 

manifestation of the EO rhetoric of the franchisors in the recruitment of their franchisees? 

In addition to this Introduction, our paper is composed of other 5 sections. First, we have 

a i) Theoretical Framework with the conceptualization and explication of EO and EE, a third 

subsection talks about the importance of entrepreneurial culture in the intersection of these 

themes. Subsequently, the ii) Methodology describes the process of collection and refinement 

of data and presents the methods of analysis (cluster and fuzzy-set qualitative comparative 

analysis). In sequence, our iii) Results are presented, followed by a discussion (iv) of them 

based on the Theoretical Framework presented previously. Finally, the last section, v) 

Concluding Remarks, summarizes our main founds: the comprehension of how a dynamic EE 

is associated with EO Rhetoric in the context of franchising, and the importance of the 



 

 

entrepreneurial culture in this process. This last concept is central in the context of EE, but 

rarely analyzed. Our approach, considering the EO Rhetoric content analysis makes a 

significant contribution to this issue. 

 

THEORETICAL FRAMEWORK 

Entrepreneurial Orientation 

 Regarding discussions about Entrepreneurship, the EO is presented as one of its most 

consolidated constructs (Wales, 2016). However, many discussions about this “firm-level 

phenomenon" (Covin and Lumpkin, 2011) also understood as one element of the organizational 

strategy (Cui et al.,2018) could be done. Despite having roots in Mintzberg’s (1973) 

discussions, it is considered that Miller’s (1983) work marks the emergence of this theme, even 

the author did not use specifically the concept of EO. Miller’s vision, reinforced by Covin and 

Slevin (1989), originated the first construct of the theme. In this case, EO is understood as a 

unidimensional concept, composed by the full observation of three factors: risk-taking, 

innovativeness, and proactiveness. From this perspective, EO is composed of factors that must 

be observed in a company, so that it can be considered entrepreneurial (Covin and Lumpkin, 

2011; Wales et al., 2020). 

 On the other hand, another EO approach that considers it as a multidimensional 

construct, characterized by elements that differentiate an entrepreneurial organization is 

presented (Covin and Wales, 2019). In this approach, developed by Lumpkin and Dess (1996), 

EO becomes “more domain-focused—that is, it specifies where to look for EO" (Covin and 

Wales, 2012, p.681). Following this literature, the EO construct is composed of five factors: 

risk-taking, innovativeness, and proactiveness, already presented in the unidimensional 

construct, complemented by autonomy and competitive aggressiveness. Not necessarily all 

factors are at a high level within an entrepreneurial organization, thus enabling the combination 

of factors (Wales et al., 2020; Covin and Wales, 2012). 

 Besides these both consolidated constructs, other works present alternative constructs 

for the EO comprehension.One example is Anderson et al.’s (2015) reconceptualization as a 

multidimensional construct and the Wales et al. (2020) multilevel conceptualization. In this 

sense, the considerations presented by George and Marino (2011) gain relevance. The authors 

argue that EO should be considered as a family of constructs, with the three elements of 

Miller/Covin and Slevin's one-dimensional view as its common core features. 

 Despite all the discussions about EO construct, a convergent definition about the 

concept is presented by Covin e Wales (2019, p. 5): “an attribute of an organization that exists 

to the degree to which that organization supports and exhibits a sustained pattern of 

entrepreneurial behavior reflecting incidents of proactive new entry”. It should be highlighted 

that for the authors, the “new entry process” encompasses alterations of products and services 

as well as technology, market, and business models. 

 The focus that has been directed towards the discussion of EO reflects the fact that 

empirical research found a positive relationship between EO and the performance of 

organizations (Lumpkin and Dess, 1996). Prior research confirmed this in different contexts 

(Rauch et al, 2009). Cui et al. (2018) advances in this discussion arguing in favor of considering 

dynamic capabilities as moderators of this process. As already highlighted, the consideration of 

EO as a "firm-level phenomenon" (Covin and Lumpkin, 2011) allows the construct to be applied 

in the most diverse types of business. In the meta-analysis conducted by Mertens et al. (2016) 

some of these business models are explored, one of them is the franchising arrangement – a 



 

 

theme that has been largely uncharted by EO literature. This may be related to discussions about 

whether franchises units can or cannot be considered as examples of entrepreneurial action. 

Despite this delay in the beginning of discussions, in recent years this topic has gained some 

traction. Dada and Watson (2013a), for instance, verify that despite the low degree of EO in 

franchises, the construct has a positive relationship with the performance of the system. This 

same relationship can also be observed within franchisees. Watson et al. (2020) found that the 

proactiveness of franchisees is the factor that most affects the performance of a unit. Colla et 

al. (2020) highlighted the importance of aggressive competitiveness and autonomy. The central 

point, therefore, as defended by Watson et al. (2020) is that, if carefully explored, the EO of 

franchised units can bring benefits to the system. This aspect, accompanied by the positive 

relationship between the EO and the performance of the system (Dada and Watson, 2013a) 

reinforce the importance of discussions in this field. 

A point to be considered, however, is that most of the body of literature dealing with 

EO in the context of franchising has been done in developed markets. The exception to this rule 

is Watson et al. (2019). Another aspect for which this work should be highlighted is the 

approach of the EO based on the rhetoric, an aspect that refers to the way in which the franchisor 

communicates to its potential franchisees, elements (aligned with the EO construct factors) of 

the network’s EO (Zachary et al., 2011). In the authors' view, this communication occurs 

because the convergence between the network's EO and the franchised units EO is an aspect to 

be exploited within the franchise system. Watson et al. (2019) present relevant insights on this 

subject. The authors found that EO rhetoric varies according to the franchisor's national culture. 

These differences pointed out by the authors lead us to question whether within the same nation 

such rhetoric is convergent or not, especially in countries of continental dimensions like Brazil. 

 

Entrepreneurial Ecosystems 

 The EE approach has been gaining importance both among academics and practitioners 

in recent decades. This concept emerges as a way to present a systematized view of themes 

dealing entrepreneurship as a contextual phenomenon (Wurth et al., 2021). In this regard, 

characteristics of the individual lose centrality in favor of a focus oriented towards agents and 

institutions that shape conditions and incentives for entrepreneurial events to take place.

 However, the authors point out the difficulty in establishing a defining consensus, since 

it is about “an abstracted idea of a real-world phenomenon" (Wurth et al., 2021, p.2). Stam 

(2015, p. 1765), addressing the aspects already presented, defines: “the entrepreneurial 

ecosystem as a set of interdependent actors and factors coordinated in such a way that they 

enable productive entrepreneurship”. Convergent with this definition, Wurth et al. (2021, p.20) 

present their interpretation: “Entrepreneurial ecosystems are open systems, which are to some 

degree dependent on or sensitive to outside conditions”. 

 The understanding of the concept is facilitated when analyzing the semantics of the 

words that compose it. The central aspect of this discussion resides in the concept of Ecosystem, 

which already indicates the idea of physical location in which the interaction between certain 

groups occurs. In this case, it is a complex system in which the interaction between economic 

agents takes place (Wurth et al., 2021). In turn, the idea of Entrepreneur is related to 

entrepreneurial practice. However, it is necessary to point out that the discussions on the topic 

move away from entrepreneurship as solely opening of new businesses and bring it closer to 

the notion of Productive Entrepreneurship, a qualitative appraisal of entrepreneurial content 

largely based on innovation-driven businesses (Wurth et al., 2021). Another aspect recurrently 



 

 

highlighted in the literature reflects the vision centered on the entrepreneurial agent (Stam, 

2015; Brow and Mason, 2017). 

 An idea that is recurrently used in the context of Productive Entrepreneurship, and 

consequently present at the heart of discussions about the EE, is the focus and use as a way of 

measuring in high-growth ventures (Wurth et al., 2021). Spigel (2017) for example, highlights 

the association of EE to innovative and high-risk businesses, especially startups. Stam (2015) 

corroborates this view by dissociating the understanding of these concepts and the use of 

traditional entrepreneurship metrics. However, a broader view argues in favor of understanding 

Productive Entrepreneurship as the one in which job creation and growth of income in the 

economy occur (Wurth et al., 2021). This less restricted vision enables the conduct of analysis 

of Franchise Systems in light of the EE. In this sense, the focus given by the field to the figure 

of the entrepreneur would be materialized in the persona of the franchisee, the one who holds 

control over his franchised unit. 

  The discussions of the EE seek to understand which elements external to the 

organization, especially those regional, in addition to the already well-explored internal factors, 

contribute to the entrepreneurial activity (Wurth et al., 2021), that is, the reason why in in certain 

locations there is a greater propensity for and a greater potential for business growth (Brown 

and Mason, 2017). However, it is important to consider the heterogeneity of different EE, 

demystifying the idea that only one configuration is the ideal and must be followed to obtain 

successful (Cherubini Alves et al., 2021). 

 

EO and EE: the role of the entrepreneurial culture 

Entrepreneurial culture, a complex resource, is one of the most important characteristics 

of an effective EE and can hardly be replaced by other resources (Vedula and Kin, 2019), also 

contributing to the strength and sustainability of these ecosystems (Bischoff, 2021). Also, prior 

research pointed to the association between entrepreneurial culture and EO, for example, in the 

case of SMEs (Alvarez-Torres and Lopez-Torres, 2019) and internationalized new ventures 

(Gabrielsson et al. 2014). 

However, few works explore the intersection between EO and EE. Among these, we can 

highlight Mrabure et al. (2021), about Māori entrepreneurship, which discusses the effects that 

the specific EE of these entrepreneurs have on their own dynamics of EO. Additionally, in a 

study with university graduates, Olutuase et al., (2018, p. 120) conclude that EO can likely 

evolve “due to influences of contextual factors that form the core of entrepreneurial ecosystem”. 

In this process, it is possible to theorize about the centrality exercised by entrepreneurial culture 

within the scope of EE. 

 

METHODOLOGICAL APPROACH 

Despite having a mature franchising market, research on franchising in Brazil, as well 

as in Latin America in general (Fadairo and Lanchimba, 2017) is scarce. In the context of EO, 

the only research focused on the Brazilian context was conducted by Nakao (2019). The 

methodological approach utilized and consequently, the data collection approach is one of the 

main points of criticism at works about EO. Most of the papers are built based on primary data 

analysis with information collected with entrepreneurs and managers by a survey. This kind of 

analysis could carry with it a certain respondent bias associated with individuals’ subjective 

perceptions. Thus, in this field, another kind of analysis, based on the EO rhetoric, has been 

fostered, mainly in the franchising context. Zachary et al. (2011, p.630) are pioneers in this 



 

 

approach and defined this concept as: “the strategic use of words to persuade potential 

franchisees of the value of the franchisor’s opportunity”. Watson et al. (2019) and Short et al. 

(2018) are examples of papers that conducted empirical research based on this approach. 

In our research, franchisors’ data was collected in the national directory of franchises, 

organized by the Brazilian Franchising Association (ABF). In this website, franchisors create 

their profiles and complete with information about the chain. Such information has a strong 

prospective character, that is, it can be considered as one of the main ways for the franchisor to 

communicate with its potential franchisees. From the perspective of Watson et al. (2019, p.758): 

“These promotional messages are an opportunity for franchisors to transmit their 

organizational identity to potential franchisees”. In the ABF directory, each franchisor has 

predetermined fields to inform as level of investment, the total number of units in the chain, 

segment in which the brand operates, year of establishment, year of franchise, and location of 

the head office. In addition to the predetermined fields, there is an open field where franchisors 

can enter any information they consider relevant. This field was selected to proceed with the 

measurement of EO rhetoric. The information was collected in the directory in May 2021, with 

973 franchisors being catalogued. Among, these 561 had information in the open field and were 

kept in the analysis. A second cut was done considering only Brazilian states with 10 or more 

franchises to avoid small sample bias. The final sample was composed of 520 franchises in 8 

states. 

 

Entrepreneurial Orientation measurement 

Regarding the measurement of EO rhetoric, this work stands out for making use of a 

promising methodology, namely computer-aided text analysis (CATA). Such technique is 

characterized as a way to analyze how an organization carries out its communications (Wales, 

2016). This type of analysis is a response to calls for the use of secondary data in the field, 

moving away from research focused only on surveys, representing a person's view, when the 

phenomenon analyzed occurs at the organizational level (Covin and Lumpkin, 2011). The 

operationalization of measurement was carried out through content analysis, a method that 

allows for the classification and categorization of forms of communication (Weber, 1990). As 

performed by Watson et al. (2019), the word list of each of the 5 dimensions of the rhetoric EO 

used in this research was developed and validated by Short et al. (2010). We conducted the 

translation of the words to Portuguese. At the end of the process, 266 keywords were considered 

for the EO lexicon (risk-taking = 29, innovativeness = 94, proactiveness = 32, autonomy = 42 

and competitive aggressiveness = 69).  

Using the Vantage Point software, we counted the number of times each word has been 

used by each franchisor. From the perception that not necessarily the words were being used in 

the EO context, we decided to manually evaluate each of the more than 2.000 strings found in 

the first count. This refinement process was conducted aiming to generate a more robust 

perspective on companies’ EO, avoiding mistakes of interpretation based on the translations to 

Portuguese, or by the use of words in different contexts. This evaluation resulted in the use of 

selected words 935 times, an average of 1,79 words per franchisor. Table 1 summarizes the 

results obtained. 

 
Table 1. Number of franchisors and average per state of each dimension of EO rhetoric 

State of 
Number of 

franchisors 

Avg. 

Risk-taking 

Avg. 

Innovativeness 

Avg. 

Autonomy 

Avg. 

Proactiveness 

Avg. 

Competitive  

Aggressiveness 



 

 

Goiás 10 0,100 0,700 - - 0,600 

Minas Gerais 28 0,071 0,964 0,071 0,143 0,357 

Paraná 47 0,106 1,000 0,170 0,170 0,468 

Pernambuco 13 - 0,538 0,077 0,077 0,538 

Rio de Janeiro 50 0,040 1,040 0,040 0,080 0,420 

Rio Grande do Sul 32 0,031 1,125 0,156 0,250 0,563 

Santa Catarina 38 0,079 1,053 0,105 0,158 0,474 

São Paulo 302 0,050 1,076 0,096 0,172 0,427 

TOTAL 420 0,056 1,040 0,098 0,160 0,444 

 

Although our sample draws from firm-level information concerning entrepreneurial 

rhetoric at different specifications, our research interest resides in associating such trends to 

local-level elements. For this purpose, we have assigned each franchise headquarter to its 

respective EE based on information available on companies’ websites. In this case, our 

expectation is that local entrepreneurial contexts can affect the EO of companies. Hence, for 

analytical purposes, the average incidence of EO rhetoric is taken as the key outcome variable. 

The complete list of cities and descriptive statistics of franchises can be found in Appendix I. 

A total of 32 cities composes our analytical units. No data was founded for 5 franchisors at this 

stage, so they were removed from the final sample. 

 

ISDEL Data 

To assess the features of EE, city-level data for 2019 was obtained from the Sebrae1 

Index of Local Economic Development (ISDEL from the original acronym). This index is based 

on information from official sources comprehending 106 variables that are grouped into five 

dimensions: Competitive Insertion, Productive Organization, Governance for Development, 

Business Fabric, and Entrepreneurial Capital (see Table 2 below for a conceptual description)2. 

We draw from these dimensions to build our analysis of EE’s conditions. Values are normalized 

between 0 and 1 through a min-max approach.  

 
Table 2. Conceptual Description of EE’s Dimensions 

Dimension Description 

Competitive Insertion Relationships established by each territorial unit with foreign markets 

Productive Organization Productive and institutional structures related to the development process. 

Governance for Development Association between civil society, the market and public authorities. 

Business Fabric Formal and informal networks of entrepreneurs and companies.  

Entrepreneurial Capital 
Stock of entrepreneurial capabilities in the territory, manifested by the quantity 

and quality of companies, entrepreneurs and leaders. 

 

Cluster analysis and non-parametric ANOVA 

The first analytical stage in our research involved clustering procedures and comparison 

of means among groups through non-parametric ANOVA (Kruskal-Wallis tests). Variables 

 
1 Brazilian Micro and Small Enterprises' Support Service. Sebrae is an autonomous social institution 
2 Further methodological details of ISDEL can be found at (in Portuguese): https://www.isdel-

sebrae.com/_files/ugd/d0f56d_b471fbb662cc4d6586d9cb3047669f13.pdf 



 

 

used for clustering purposes comprehended items associated with the context of EE, namely: 

Competitive Insertion, Productive Organization, Governance for Development, Business 

Fabric, and Entrepreneurial Capital.  

To optimize cluster classification, a first exploratory round using the hierarchical cluster 

approach was used. The dendrogram allowed the visualization of two distinct clusters3. We then 

confirmed the consistency of this step by estimating clusters with the K-means clustering 

method. The comparison of means involved the analysis of differences among clusters 

concerning all variables associated with entrepreneurial rhetoric. Since our sample comprises a 

relatively small sample of cities, non-parametric tests offer a more robust statistical picture of 

our research object. 

 

Fuzzy-set qualitative comparative analysis 

In addition, the second analytical stage involved a fuzzy-set Qualitative Comparative 

Analysis (fsQCA). The fsQCA explores the multiple causal conjunctures produced by an 

outcome and presents which factors are grouped to cause such an outcome (Ragin, 1987). Thus, 

the technique identifies sufficient and necessary conditions to achieve an outcome, combining 

different configurations of independent variables (Rihoux and Ragin, 2008). The justification 

for using the technique is that it is suitable for the study of small and medium samples, ensuring 

reliable conclusions, and being suitable for the qualitative comparison of a set of paths (Rihoux 

and Ragin, 2008). fsQCA is a prominent tool for conducting asymmetric analysis on regression-

based models (Woodside, 2013). In recent years, there has been a significant increase in fsQCA 

applications in various research topics to complement other types of analysis, including a study 

on franchising (see Ommen, Blut and Backhaus, 2016; Wu, 2015, 2016). 

The selection of variables considered that the outcome variable was the average 

incidence of Entrepreneurial rhetoric in cities. The conditional variables were the items 

associated with the context of business ecosystems (Competitive Insertion, Productive 

Organization, Governance for Development, Business Fabric, and Business Capital). 

 

RESULTS 

The first step in our empirical analysis deals with clusters analyses based on EE’s 

features (upper half of Table 3). Results from K-means clusters are reported, and each 

ecosystem dimension is analyzed for the two obtained groups. Differences between cluster 

centroids are evaluated through one-way Anova t-tests. These distances are statistically 

significant for all five components of the clustering process. Cluster 1 presents consistently 

lower scores in all ecosystem dimensions, although absolute values are not necessarily low. 

This situation suggests that the 21 cities included in Cluster 1 can be classified as Follower 

Ecosystems within the context of our sample. In turn, Cluster 2, by presenting more developed 

ecosystem dynamics is classified as a group of Leader Ecosystems. Differences among clusters 

are particularly noticeable for the Productive Organization and Business Fabric dimensions.  

After the clustering procedures we ran the non-parametric one-way Anova (Kruskal-

Wallis tests) approach to verify whether the values of Entrepreneurial rhetoric variables 

presented significant differences across ecosystems in different stages of development. This 

allows a first insertion into the verification of whether EE can be associated with entrepreneurial 

discourse in franchising firms. Although our findings are not consistent throughout the entire 
 

3 For brevity’s sake, hierarchical cluster procedures are not reported in this article. These initial analyses are 

available from the authors upon request. 



 

 

roster of Entrepreneurial rhetoric indicators, significant differences emerge for the constructs 

Proactivity, Autonomy and Risk Taking. Although not conclusive, such analyses indicate 

interesting patterns of relationship between entrepreneurial discourses and the stage of 

development of EE.   

 
Table 3. Cluster Analysis and Non-Parametric ANOVA tests 

    Cluster formation (K-means estimations) 

    
Cluster 1 - Follower Ecosystems Cluster 2 - Leader Ecosystems 

  

    65.6% of cases 34.4% of cases   

    

Centroids 

Cluster 

ANOVA 

(sig) 

E
co

sy
st

e
m

 F
ea

tu
r
e
s 

Competitive 

Insertion 
0.742 0.787 .011** 

Productive 

Organization 
0.581 0.689 .000*** 

Governance for 
Development 

0.722 0.780 .005*** 

Business Fabric 0.647 0.795 .000*** 

Entrepreneurial 
Capital 

0.507 0.568 .016** 

  

Cities 

Bauru, Florianópolis, Caxias do Sul, 

Chapecó, Divinópolis, Fortaleza, Foz 

do Iguaçu, Juiz de Fora, Macaé, 
Maceió, Natal, Pelotas, Poços de 

Caldas, Ponta Grossa, Presidente 

Prudente, Recife, São José do Rio 
Preto, São José dos Campos, 

Uberlândia, Vitória, Volta Redonda 

Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, 
Goiânia, Joinville, Londrina, Maringá, 

Porto Alegre, Ribeirão Preto, Rio de 

Janeiro, São Paulo 

  

    Comparison of Entrepreneurial rhetoric Distributions among Clusters 

  
  Cluster 1 - Follower Ecosystems Cluster 2 - Leader Ecosystems 

  

    

Mean values 

Kruskal-

Wallis 1-

way 

ANOVA 

(sig) 

E
n

tr
e
p

re
n

e
u

ri
a

l 

R
h

e
to

ri
c 

EO rhetoric (Total) 1.629 1.904 0.177 

Innovativeness 0.933 0.976 0.189 

Proactiveness 0.111 0.187 0.027** 

Aggressive 

Competitiveness 
0.481 0.526 0.412 

Autonomy 0.085 0.109 0.022** 

Risk taking 0.018 0.103 0.000*** 

*sig. at 10%, **sig. at 5%, ***sig. at 1% 

 

The analysis by fsQCA was performed in five steps. The first step consisted of 

calibrating the variables, where quartiles were used to calibrate the fuzzy sets between 0 and 1. 

Both the dependent variable (EO rhetoric) and the independent variables (Competitive 

Insertion, Productive Organization, Governance for Development, Business Fabric, and 

Business Capital) were standardized, using the average as the crossover point between high and 

low levels of EO rhetoric. The second step was to verify if any of the five conditions and the 

negation (~) of these conditions would represent necessary conditions for the result. As no 

condition presented consistency and coverage values above 0.90, there is no necessary 



 

 

condition. The third step was the creation of the truth table with all possible configurations 

(Table 4). Rows with two or fewer cases and inconsistency less than 0.80 were removed (Ragin, 

2009). 

The fourth step was to calculate the consistency and coverage of all possible 

configurations. Table 5 presents sufficient configurations with acceptable consistency and 

coverage to achieve high levels of Rethoric. The results show that CI*PO*GD*BF, 

CI*PO*BF*EC, and CI*GD*BF*EC generate a high level of Rethoric. We use the intermediate 

solution to identify the settings. The fifth and final step was to identify the most relevant causal 

paths for the sample using the complex solution. Table 6 presents these causal paths, identifying 

the core and contributing causal conditions and the cities that present such configurations. 

 
Table 4. Truth table for the configurations to predict the Rethoric 

CI PO GD BF EC 
Number of 

observations 
RHET 

Raw 

consistency 
Cases 

1 1 1 1 1 3 1 0.924 Belo Horizonte, Campinas and Ribeirao Preto 

1 1 1 1 0 2 1 0.912 Porto Alegre and Rio de Janeiro 

1 0 1 1 1 3 1 0.906 Joinville, Londrina and Maringa 

1 1 0 1 1 2 1 0.903 Curitiba and Sao Paulo 

1 0 0 1 1 3 0 0.793 
Bauru, Sao Jose do Rio Preto and Sao Jose dos 

Campos 

0 0 1 0 1 2 0 0.780 Chapeco and Vitoria 

0 0 0 0 0 6 0 0.573 
Fortaleza, Macae, Maceio, Natal, Pelotas and Volta 

Redonda 

Note: RHET: Rhetoric; CI: Competitive Insertion; PO: Productive Organization; GD: Governance for Development; BF: Business Fabric; EC: 

Entrepreneurial Capital 

 
Table 5. Sufficient combination of conditions for high levels of rhetoric 

Configurations 
Raw 

coverage 

Unique 

coverage 
Consistency 

Configurations for high level of RHET       

RHET = f (CI, PO, GD, BF, EC)       

CI*PO*GD*BF 0.498 0.025 0.896 

CI*PO*BF*EC 0.572 0.098 0.883 

CI*GD*BF*EC 0.529 0.055 0.863 

Solution coverage: 0.652       

Solution consistency: 0.824       

Note: RHET: rhetoric; CI: Competitive Insertion; PO: Productive Organization; GD: Governance for Development; BF: Business Fabric; 

EC: Entrepreneurial Capital 

 
Table 6. Configurational paths for high level of rhetoric 

Condition Path 1 Path 2 Path 3 

Competitive Insertion 
 

 
 

Productive Organization 
 

 

  

Governance for Development 
 

  

Business Fabric 
 

 

 

Entrepreneurial Capital   
  

Cities 
Belo Horizonte (0.66,0.33) São Paulo (0.8,0.5) Campinas (0.67,0.58) 

Rio de Janeiro (0.63,0.47) Curitiba (0.76,0.61)  Belo Horizonte (0.66,0.33) 



 

 

Campinas (0.58,0.58) Belo Horizonte (0.66,0.33) Londrina (0.66,0.51) 

Porto Alegre (0.57,0.48) Campinas (0.58,0.58) Ribeirão Preto (0.66,0.83) 

Ribeirao Preto (0.52,0.83) Ribeirao Preto (0.52,0.83) Maringa (0.62,0.57) 

    Joinville (0.53,0.44) 

Note:      = core causal contributing condition (present);      = core causal contributing condition (absent);                                      

    = contributing causal conditions (present);     = contributing causal conditions (absent)  

 

DISCUSSION 

 The level of EO rhetoric observed in the Brazilian franchises is the first aspect to be 

highlighted. The average per brand is 1.79 words. This result compared to the findings of 

Watson et al. (2019) (average of 6,53) revels that Brazilian franchises have a lower propensity 

to use terms related to EO than what has been observed in other countries. This can be 

understood as a reflect of the lower stage of development of entrepreneurial culture in Brazil 

(Borges et al., 2018). The innovativeness dimension is the most used by franchises in our 

examination, in line with Watson et al. (2019). However, it is interesting to note that, the second 

dimension in the Brazilian case, competitive aggressiveness, is relatively more used in 

comparison to the countries analyzed by Watson et al. (2019). This might suggest a specificity 

of the Brazilian entrepreneurial discourse. According to Wales et. al (2020, p. 649): 

“Competitive aggressiveness refers to a firm's propensity to directly and intensely challenge 

rivals in the marketplace.”. The importance of this aspect could be a reflect of the high 

dynamism and potential of growth (“emerging market”) of the Brazilian market for franchising 

firms (Fadairo et al., 2021). 

 Moving to the main objective of this paper, i.e., the extent to which the dynamics of 

local EE are associated with EO rhetoric in the context of Brazilian franchising, our cluster 

analysis reveals the importance of the strength of EE for the development of a more ingrained 

entrepreneurial culture. This interpretation is supported by the EE literature, that consider this 

aspect as a key pillar for the development of EE (Stam and Spigel, 2016). In fact, the assessment 

of such interplays has been widely overlooked by prior research, particularly because of the 

inherent difficulties associated with exploring entrepreneurial culture. To the extent that 

entrepreneurial rhetoric represents how firms see themselves and their respective competitive 

environments, our approach on EO discourses can likely contribute to this debate.  

What is particularly interesting in this case is that franchising firms – because of their 

organizational nature – tend to spread across territories. In this case, their entrepreneurial 

rhetoric (which seems to be associated to the local context where their headquarters are 

embedded) can feed “host” ecosystems with such entrepreneurial culture. This could generate 

a process of “borrowed entrepreneurial culture”. Of course, we would expect that such events 

are contingent upon the relative weight of franchising firms in host locations. In this case, these 

effects are likely maximized in the early stages of EE formation in peripheral places. Whether 

such conditions take place or not represents an exciting avenue for future research, particularly 

from an evolutionary standpoint (Fischer et al., 2022; Spigel and Harrison, 2018).  

Derived from our QCA analyzes, another aspect to be pointed, is the heterogeneity 

between the association of Ecosystems’ configurations and the generation of a high degree of 

EO rhetoric. No specific dimension (out of the five ecosystem dimensions used in our analysis) 

is mandatorily (necessary condition) related to the outcome variable. This finding, based on the 

franchising context, corroborates the idea that EE are not isomorphic structures that follow 

homogenous trajectories (Cherubini Alves et al., 202). Instead, variegated paths seem to lead 



 

 

to equifinal results when it comes to establishing a stronger entrepreneurial rhetoric in 

franchising firms. While exploratory, this is a finding that sheds some light on the different 

configurations that can nurture entrepreneurial orientation in economic agents. Previous 

research has underscored similar dynamics by looking at entrepreneurial outputs (e.g. Torres 

and Godinho, 2021; Vedula and Fitza, 2019). Yet, our contribution on the configurations that 

lead to EO represents an effort to understand a pivotal throughput that permeates the core of 

entrepreneurial behavior and action. Such findings have important implications for policy 

oriented towards fostering the emergence and development of EE. It is likely the case that 

traditional models based on one-size-fits-all approaches are ineffective in capturing the 

diversity of EE components and dynamics.  

 

CONCLUDING REMARKS 

Aligned with the less restricted vision of EE proposed by Wurth et al. (2021), our 

research aimed to understand the association between the stage of maturity of local ecosystems 

in the use of EO rhetoric in the Brazilian franchise’s context. Through an extensive content 

analysis of franchisors’ description of their own businesses, we have been able to map in detail 

the extent to which these companies deliberately communicate entrepreneurial perspectives in 

their business operations. Also, our assessment contributes to the field of EO rhetoric in the 

context of franchising analyzing the case of an emerging country with a mature and expressive 

franchising system, Brazil.  

For literature, we also contribute by presenting, to the best of our knowledge, an 

unprecedented approach linking two important topics in the literature on entrepreneurship: EE 

and EO rhetoric. The analysis of the former usually relies on aspects as new venture formation 

rates or technological activity. In this sense, the link used in our work between this concept and 

the EO rhetoric, represents a novel way to address the dynamics of EE. Since we are looking 

into EO rhetoric, we offer a view on a foundation of ecosystems dynamics, i.e., its culture. For 

practitioners, mainly for franchisors, our research could be useful in the design of strategies for 

communication with potential franchisees and in the definition of headquarter location of the 

company, considering the intrinsic benefits that may accrue from local EE. 

As per our findings, Brazilian franchises do not use the EO rhetoric in the same intensity 

than other countries, probably a reflect of the lower stages of development in EE within the 

context of developing countries (Dionisio et al., 2021). However, despite this situation, our 

results present some interesting insights on the relationship between contextual features and the 

emergence of a stronger entrepreneurial culture in franchising firms. We observed in three of 

five dimensions of EO rhetoric (proactivity, autonomy and risk taking) a significant difference 

in favor of those cohorts of companies located in more mature ecosystems. Furthermore, our 

findings highlight the heterogeneous trajectories through which ecosystems seem to connect to 

stronger entrepreneurial discourses. This results, reinforce our conclusion in the sense of 

consider the analyzed relation as a building block/pillar of how entrepreneurial behavior is 

enacted.  

A limitation of our work concerns the appropriability of our results for other contexts, 

an aspect that calls for further research on the topic. Also, by limiting our sample to Brazilian 

franchises, we are left to wonder whether such interplay also applies to a broader array of firms. 

Attempts to evaluate these conditions in other countries and the inclusion of companies with 

different business models will be helpful to advance our knowledge on the field of EO rhetoric, 

and, incidentally, in entrepreneurial culture at the ecosystem-level. As already mentioned, 



 

 

another feature of interest concerns the rate of ‘transfer’ of entrepreneurial discourse to 

affiliated units, and how this might affect the emergence of an entrepreneurial culture in host 

locations. Last, our assessment has fallen short in providing an evolutionary view on the 

phenomenon under scrutiny. Considering that both EE and firms are not static elements, 

understanding how the connections between EE features and EO rhetoric in firms unfold over 

time represents a promising avenue for future research.  
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APPENDIX I. Locational Distribution and Description of Companies 

City 
Franchising 

Companies 

Mean number of 

franchising units 

Mean years since 

establishment of 

franchising (in years) 

Share of Food & 

Beverage 

franchisors 

Bauru 4 65.0 18.3 75% 

Belo Horizonte 19 69.2 10.1 26% 

Campinas 35 100.7 15.5 26% 

Caxias do Sul 6 40.8 7.7 33% 

Chapecó 5 18.6 4.2 20% 

Curitiba 22 314.0 14.1 27% 

Divinópolis 1 14.0 17.0 0% 

Florianópolis 10 68.8 13.2 10% 

Fortaleza 1 21.0 9.0 0% 

Foz do Iguaçu 5 43.2 11.6 0% 

Goiânia 12 44.9 9.7 33% 

Joinville 20 104.4 10.1 25% 

Juiz de Fora 3 34.7 18.0 0% 

Londrina 9 73.6 9.9 22% 

Macaé 1 2.0 5.0 0% 

Maceió 1 31.0 11.0 0% 

Maringá 8 90.0 8.1 13% 

Natal 2 41.0 11.5 50% 

Pelotas 1 10.0 8.0 0% 

Poços de 

Caldas 
2 4.5 9.0 0% 

Ponta Grossa 1 9.0 4.0 0% 

Porto Alegre 19 47.2 10.1 26% 

Presidente 

Prudente 
3 36.3 8.3 33% 

Recife 10 39.7 10.3 20% 

Ribeirão Preto 10 67.6 11.7 30% 

Rio de Janeiro 44 83.5 14.6 36% 

São José do 

Rio Preto 
35 193.8 11.4 17% 

São José dos 

Campos 
9 82.9 7.8 0% 

São Paulo 213 191.7 15.5 26% 

Uberlândia 1 73.0 22.0 0% 

Vitória 1 38.0 8.0 0% 

Volta Redonda 2 45.0 13.0 100% 

Total 515 139.5 13.4 25% 
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Resumo: A importância do empreendedorismo para o desenvolvimento regional e a 

necessidade de ter um diagnóstico claro para a construção de políticas públicas contribuem 

para avançar o debate sobre a construção de métricas para ecossistemas de 

empreendedorismo em diferentes níveis geográficos. Desta forma, o presente artigo possui 

como objetivo a elaboração de uma revisão acerca das métricas propostas na literatura para a 

mensuração dos diferentes elementos dos ecossistemas de empreendedorismo e como estes 

interagem entre si para a geração da atividade empreendedora. Busca-se, portanto, traçar um 

panorama sobre como as métricas são propostas atualmente pela literatura, de maneira a 

buscar padrões nas abordagens das métricas pelos diferentes autores. Para tanto, foi realizada 

uma revisão bibliográfica e, em seguida, a construção de um banco de dados com as 

diferentes métricas de ecossistema encontradas na literatura, identificando-as e organizando-

as de acordo com diferentes parâmetros. Por fim, foi feita uma discussão de como este 

esforço se aplica e se desenvolve no caso brasileiro. Os resultados mostram que a maioria das 

métricas possui abordagem nacional e estão relacionadas a três dimensões principais: 

políticas públicas e regulação, cultural e recursos humanos. No Brasil o esforço ainda é 

bastante recente e incipiente e se restringe a trabalhos qualitativos pontuais ou a tentativas de 

adaptação de variáveis internacionais para construção de métricas e indicadores próprios. 

Palavras-chave: Ecossistemas de Empreendedorismo. Métricas. Desenvolvimento Regional. 

Políticas Públicas. 

 

1. Introdução 

A criação de renda e emprego é uma das áreas de atuação mais nobres do poder público em 

seus diversos níveis, pois tem grande impacto positivo sobre o bem-estar da sociedade. 

Dentre alguns exemplos de como a população pode se beneficiar de maior renda e emprego 

estão o aumento do padrão de consumo material das famílias, a inclusão de mais pessoas no 

mercado de trabalho e a transição dos trabalhadores informais aos postos de trabalho formais, 

que são dotados de mais direitos trabalhistas. No que se refere ao bem-estar social, os níveis 

subnacionais do território não podem ser negligenciados, pois o acesso aos serviços e às 

oportunidades, em geral, e ao emprego e à renda, em particular, devem estar presentes em 

todas as áreas em que há ocorrência de ocupação humana. Elucidando melhor o último ponto 

argumentado, a dependência excessiva de indicadores a nível nacional causa prejuízos à 

avaliação efetiva da situação da população, pois é possível que a existência de regiões 

deficientes em serviços e oportunidades não seja percebida pelos indicadores nacionais, que 

levam em consideração os dados agregados. 

O reconhecimento acerca da existência de dinâmicas sistêmicas entre os empreendedores e os 

atores relacionados ao empreendedorismo, as quais tomam forma dentro da atividade 

socioeconômica do território, levantou o debate acerca de novas possibilidades em matéria de 



 

 

políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional. Partindo da premissa que os 

empreendimentos bem-sucedidos contribuem por meio da criação de renda e emprego na 

localidade em questão, aos gestores de política pública interessa saber se tais ecossistemas 

podem ser fortalecidos e, em última instância, aumentar a taxa de criação e sobrevivência dos 

empreendimentos. 

O potencial do ecossistema em favorecer o empreendedorismo levanta a necessidade de 

criação de métricas que sejam capazes de testar sua existência, permitir o ajustamento entre a 

teoria e a evidência empírica sobre o objeto, identificar os mecanismos causais envolvidos 

nas dinâmicas em seu interior e guiar as estratégias do poder público de desenvolvimento 

regional. Essa necessidade se manifesta na esfera pública e na esfera privada. A medida que a 

governança pública é responsável pelas políticas públicas, em geral, pelo arcabouço 

regulatório, em particular, e desempenha papel no fornecimento de financiamento e de 

infraestrutura física, dentre outros ativos, para os empreendedores, ela precisa de instrumental 

para avaliar se as necessidades do sistema estão sendo atendidas. Já a governança corporativa 

depende de métricas que auxiliem na identificação de oportunidades, de possíveis parceiros e 

de recursos disponíveis, ou seja, o planejamento estratégico desses agentes necessita do maior 

número possível de informações sobre o meio para a elaboração de planos estratégicos de 

crescimento, logo o interesse pelas métricas se sustenta na possibilidade de extração de 

ganhos em desempenho. 

Devido à importância do empreendedorismo na geração de emprego e renda para a sociedade, 

faz-se necessária a compreensão dos fatores que estão intrinsecamente relacionados à 

atividade empreendedora. Nesse sentido, ao compreender os elementos que impactam de 

forma direta ou indireta o empreendedorismo, é possível pensar não só nos possíveis 

estímulos que podem ser fornecidos a partir de políticas públicas, mas também fornecer aos 

empreendedores um maior conhecimento ambiente no qual interagem com outros agentes. 

Cabe, aqui, salientar a natureza do caráter essencialmente regional do fenômeno do 

empreendedorismo (FELDMAN, 2001), e de que o conhecimento de fatores que compõem o 

ecossistema de empreendedorismo não necessariamente indica a existência de uma 

universalidade na elaboração de políticas públicas de apoio à atividade empreendedora, ou 

seja, formulações “one-size-fits–all”. De acordo com a região, determinados fatores podem 

possuir maior relevância para o empreendedorismo do que outros, e a partir do conhecimento 

das diferentes métricas, gestores públicos podem direcionar esforços e recursos para a 

focalização de políticas públicas que fomentem a atividade econômica empreendedora nos 

diferentes níveis de análise. 

Tendo em vista, portanto, a importância da mensuração dos diferentes elementos dos 

ecossistemas de empreendedorismo a fim de possibilitar o desenho de políticas públicas 

apropriadas para cada região, é fundamental encontrar maneiras de desenvolver os 

instrumentos de mensuração dos fatores envolvidos no processo empreendedor. Nesse 

sentido, o presente artigo possui como objetivo a elaboração de uma revisão acerca das 

métricas propostas na literatura para a mensuração dos diferentes elementos dos ecossistemas 

de empreendedorismo e como estes interagem entre si para a geração da atividade 

empreendedora.  

Dessa forma, o artigo busca traçar um panorama sobre como as métricas são propostas 

atualmente pela literatura, de maneira a buscar padrões nas abordagens das métricas pelos 

diferentes autores. Nesse sentido, busca-se compreender características gerais, como a 

abordagem geográfica adotada pelas métricas, as metodologias utilizadas, os elementos aos 

quais fazem referência, entre outros. Assim, a partir de um cenário sobre a abordagem do 

tema das métricas nos ecossistemas de empreendedorismo, é possível compreender as 

possibilidades e desafios para o desenvolvimento de métricas que traduzam aspectos da 

atividade empreendedora em nível regional. Assim, é possível fornecer instrumentos para que 



 

 

gestores públicos possam desenhar políticas de apoio aos ecossistemas de empreendedorismo 

e à atividade empreendedora regional. 

O artigo está dividido em cinco seções além desta introdução. Na seção 2 é apresentado o 

referencial teórico sobre o conceito de ecossistemas de empreendedorismo e do esforço 

recente para a criação de métricas. A terceira seção descreve de forma breve a metodologia 

utilizada na pesquisa. A seção 4 traz os principais resultados alcançados. A quinta seção faz 

uma breve discussão sobre os achados, focando na realidade brasileira. A última seção é 

dedicada às considerações finais, apontando os limites e questões de pesquisa futuras. 

2. Referencial Teórico 

Na última década, o conceito de ecossistemas de empreendedorismo emergiu na literatura e 

se tornou popular não só entre acadêmicos, mas também entre profissionais ligados ao tema e 

gestores públicos. Salientando a importância do contexto para o desenvolvimento da 

atividade empreendedora, os ecossistemas são definidos como um conjunto de atores e outros 

elementos, tais como instituições, cultura, estruturas sociais e processos empreendedores, que 

se combinam e interagem de maneira orgânica e complexa para produzir empreendedorismo 

produtivo no âmbito de um território particular (ISENBERG, 2010. MASON; BROWN, 

2014. STAM; SPIGEL, 2016). Os ecossistemas são compostos por atributos, dimensões e 

condições, sendo a formulação de Isenberg (2011) uma das mais difundidas. Segundo o autor, 

os EE se dividem em seis dimensões principais: Mercado, Políticas Públicas, Capital 

Financeiro, Cultura, Instituições de Suporte e Recursos Humanos. 

Apesar do sucesso entre gestores públicos e empreendedores e do avanço teórico realizado 

por acadêmicos, o conceito de Ecossistema de Empreendedorismo ainda não produziu um 

consenso entre os estudiosos do tema e, nos últimos anos, vem sofrendo uma série de críticas 

a fim de evoluir do ponto de vista teórico, empírico e metodológico. Detalhar todas estas 

discordâncias foge ao escopo deste artigo, não obstante, cabe descrever brevemente uma 

parte das críticas empíricas e metodológicas que inspiraram a busca pela construção de 

métricas para os ecossistemas. 

No eixo empírico, a literatura aponta a carência de estudos comparativos que possam explicar 

as diferenças de trajetória entre EEs (ROUNDY; BAYER, 2019), bem como a ausência de 

estudos que desvelam a dinâmica das redes no interior dos ecossistemas (ALVEDALEN; 

BOSCHMA, 2017). Na seara metodológica, critica-se a aplicação de ferramentas estáticas 

para descrever os EEs, ignorando sua evolução (ALVEDALEN; BOSCHMA, 2017), ao 

passo que propõe-se a integração de metodologias de outras disciplinas para investigar de que 

formas as conexões são realizadas e desenvolvidas no âmbito dos ecossistemas (RATTEN, 

2020). Em resposta a este último ponto – a problemática da análise estática –, alguns autores 

sugerem a incorporação de contribuições de outras abordagens a fim de introduzir uma 

perspectiva sistêmica e evolucionária ao conceito de ecossistemas de empreendedorismo.  

Neste prisma, Roundy et al. (2018), O’Connor et al. (2018) e Fredin e Lidén (2020) recorrem 

à abordagem de Sistemas Adaptativos Complexos (SAC) com o intuito de compreender a 

dinâmica das conexões e interações em um EE. Mack e Mayer (2016) e Cantner et al. (2021), 

por seu turno, propõem um modelo dinâmico de ciclo de vida dos ecossistemas de 

empreendedorismo com objetivo de analisar a emergência, o desenvolvimento e a 

consolidação dos mesmos, dotando-os assim de um caráter evolucionário. Gasparoto e 

Fischer (2019) utilizam a Análise de Redes Sociais para analisar os ecossistemas de 

empreendedorismo, argumentando que a mesma permite investigar a relação, as 

características, e o peso das relações entre atores heterogêneos, possui procedimentos 

estabelecidos para coleta e interpretação de dados, possui um conjunto de métricas 

específicas para redes que normatizam a prática e facilitam análises comparativas, consiste 

em constructos que não são limitados pelo tamanho da escala, permite o estabelecimento de 

redes de escalas distintas e possibilita a realização de estudos dinâmicos de redes. Por fim, 



 

 

Stam e van de Ven (2021) e Nicotra et al. (2018) apresentam um modelo causal de 

ecossistema de empreendedorismo, destacando a perspectiva coevolucionária das diferentes 

organizações e instituições que se relacionam entre si, de maneira cooperativa e competitiva, 

mas que desempenham papéis complementares e têm como objetivo satisfazer a interesses 

próprios. 

Além de robustecer o conceito teoricamente e auxiliar na aplicação prática do mesmo por 

gestores públicos, tornando seu uso menos metafórico e abstrato (STAM, 2015), uma série de 

autores passou a defender e contribuir para o desenvolvimento de ferramentas de mensuração 

para ecossistemas de empreendedorismo (O’CONNOR et al., 2018). A proposição de 

métricas busca, simultaneamente, se inspirar e superar os desafios trazidos pelas críticas 

recentes feitas ao conceito. 

A fim de sanar as deficiências dos índices e escalas tradicionais que buscam mensurar o 

empreendedorismo em escala nacional e regional, tais como Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM), Doing Business (DB) e National Federation of Independent Business’s Poll 

(NSBP), Liguori et al. (2018) partem dos seis domínios de EE definidos por Isenberg (2011) 

para desenvolver a Escala Multidimensional de Ecossistemas de Empreendedorismo 

(Multidimensional Entrepreneurship Ecosystem Scale (MEES), no original), capaz de avaliar 

o ecossistema de forma cognitiva, ao levar em consideração as percepções que afetam o 

comportamento individual, ao invés de utilizar métricas objetivas. Segundo os autores, as 

vantagens de utilizar a escala proposta são: a melhor visualização dos fatores que promovem 

o empreendedorismo e a capacidade de contribuir de forma prática por meio da mensuração 

precisa do ecossistema. 

Na mesma linha, Corrente et al. (2019) partem das ferramentas para mensurar ecossistemas 

de empreendedorismo desenvolvidas pelo Banco Mundial, Fórum Econômico Mundial e 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e propõem a adoção 

da técnica Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis (SMAA; LAHDELMA et al., 

1998). Esse método apresenta a vantagem de determinar objetivamente os pesos atribuídos a 

cada variável que compõe o índice, reduzindo assim a arbitrariedade dos pesos e aumentando 

o valor abrangente obtido dos resultados da análise de dados.  

Leenderstse et al. (2020) dão preferência ao nível regional de análise, que se justifica pelo 

fato do empreendedorismo ser um fenômeno primordialmente regional (FELDMAN, 2001) e 

de existir uma grande variação da atividade empreendedora entre as regiões de um país, e 

desenvolvem uma metodologia composta por dois eixos: a quantificação é realizada ela 

mensuração dos elementos-chave através de fontes de dados oficiais (CREDIT et al., 2018); e 

a qualificação é exercida pelo desenvolvimento de uma metodologia que providencie insights 

quanto à interdependência entre os elementos, quanto à qualidade geral da economia 

empreendedora, e quanto à relação entre os elementos e o produto do sistema. 

Com objetivo de suprir a lacuna da carência de estudos comparativos e dos diferentes 

estágios do ciclo de vida dos ecossistemas, Content et al. (2020) complementam a abordagem 

proposta por Bruns et al. (2017) e apresentam um modelo formal construído através de uma 

análise empírica que testa e classifica a heterogeneidade entre EEs com o intuito de revelar o 

impacto da atividade empreendedora sobre os diferenciais de crescimento entre as regiões.  

Fica claro, portanto, que o avanço teórico do conceito de Ecossistemas de 

Empreendedorismo, bem como sua maior utilidade para a formulação e implementação de 

políticas públicas passa necessariamente pelo desenvolvimento de métricas, indicadores e 

outras formas de mensuração. Entretanto, este esforço ainda é recente e está em estágio 

incipiente por diversas razões, incluindo escassez de dados, metodologias inadequadas e 

fundamentação teórica, abrindo um horizonte de possibilidades para pesquisadores 

interessados no tema. 

 



 

 

3. Metodologia 

Para a consecução do presente trabalho, de caráter majoritariamente qualitativo, foi 

inicialmente realizado um levantamento de artigos presentes na base de dados Periódicos 

CAPES, com as seguintes palavras-chave: “Entrepreneurial Ecosystems”, “Metrics”, “Public 

Policy” e “Institutions”. Somados aos resultados obtidos após essa pesquisa, livros do acervo 

bibliográfico do Grupo de Economia da Inovação do Instituto de Economia (IE) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foram adicionados à lista de referências 

bibliográficas, segundo sua relevância para o tema de pesquisa. Ao total, foram localizados 

106 artigos e capítulos de livros. A partir do material resultante desse primeiro levantamento, 

os textos foram analisados e organizados de acordo com seu conteúdo em quatro categorias 

de análise: “Teórico-conceitual”, “Métricas”, “Cases” e “Políticas Públicas”. Tais categorias 

constituem as diferentes etapas da atual pesquisa, a qual encontra-se em sua terceira etapa, de 

análise de casos específicos.  

O presente artigo busca, principalmente, trazer as principais conclusões a respeito da etapa da 

pesquisa referente às métricas dos ecossistemas de empreendedorismo. Nesse contexto, o 

conteúdo resultante do levantamento dos materiais da categoria de “Métricas” foi resumido, e 

as métricas apontadas pelos autores foram coletadas, classificadas e submetidas à análise.  No 

entanto, a plena avaliação da efetividade e reprodutibilidade dessas métricas a nível nacional 

e regional no Brasil demanda a finalização da etapa de “Cases” e de “Políticas públicas”, as 

quais ainda estão em andamento.  

A leitura e a análise dos 20 artigos e capítulos de livro pertencentes à categoria “métricas” 

permitiu a coleta de uma diversidade de indicadores propostos pela literatura para a 

mensuração dos elementos dos ecossistemas de empreendedorismo. As métricas coletadas 

foram identificadas e organizadas em uma planilha Excel segundo diferentes parâmetros, 

como Métrica, Categoria, Objeto de mensuração, Método de determinação, Artigo 

originador, Abordagem geográfica principal, Fonte, Ano, se é qualitativa ou quantitativa, e se 

a fonte considera o Brasil como objeto de estudo. Em seguida, a tabela originada foi tratada, 

consolidando as informações e agrupando as métricas em relação à categoria nas quais se 

enquadram, que traduzem o possível elemento do ecossistema de empreendedorismo ao qual 

a métrica faz referência. Nesse sentido, as categorias determinadas são: cultura, rede de 

suporte, recursos humanos, mercado, políticas públicas e regulação financeira, output e 

características gerais. Esses oito grupos inspiram-se nas seis dimensões propostas por 

Isenberg (2011) para compreender os ecossistemas de empreendedorismo. As duas últimas 

categorias foram percebidas como necessárias a fim de enquadrar métricas que mensuram 

resultados provenientes da atividade empreendedora, além de características gerais dos 

ecossistemas de empreendedorismo. 

4. Resultados 

A partir da visualização, tratamento e interpretação das 349 métricas identificadas nas fontes 

selecionadas, tentou-se abstrair características relevantes das mesmas que fossem úteis ao 

processo de replicação dessas métricas no Brasil. A primeira preocupação foi identificar as 

métricas que consideram o Brasil com o intuito de definir até que ponto existe 

disponibilidade de dados sobre o país. Caso uma métrica que não considera o Brasil 

oferecesse dados considerados relevantes, seria interessante elaborar métodos alternativos 

para alcançar a mesma informação utilizando os dados disponíveis para o Brasil.  

Outro critério utilizado foi o nível de análise da métrica, principalmente em relação à 

existência de dados em níveis inferiores ao nacional. As métricas em nível regional são mais 

raras que as nacionais, devido à menor disponibilidade de dados em níveis de análise mais 

baixos, e isso dificulta o estudo dos ecossistemas pois, apesar do desempenho do ecossistema 

nacional possibilitar a comparação com outros ecossistemas nacionais e a identificação de 

deficiências, o entendimento das relações causais entre as dimensões locais e o eco-produto, 



 

 

assim como a formulação de políticas regionais de desenvolvimento, dependem da análise 

regional dos ecossistemas. 

Também se optou por classificar as métricas segundo a metodologia de coleta, que pode 

assumir caráter qualitativo ou quantitativo. As métricas qualitativas informam a percepção 

dos agentes quanto ao que se deseja medir, portanto são subjetivas, normalmente obtidas por 

meio de questionários e entrevistas e úteis para entender o contexto em que se ocasionam os 

dados. As métricas quantitativas, por sua vez, são instrumentos de comparabilidade obtidos 

pela contabilização da ocorrência efetiva do fenômeno em questão. Dentre as métricas 

analisadas, 55,3% foram classificadas como quantitativas, 27,79% foram classificadas como 

qualitativas e 16,91% foram declaradas indeterminadas, devido à falta de clareza em relação 

ao caráter qualitativo ou quantitativo de sua metodologia de coleta. 

A última característica utilizada para agrupar as métricas foi a dimensão a qual elas fazem 

referência, segundo as 6 dimensões propostas por Isenberg (2011) e duas dimensões 

adicionais propostas pelos autores. As 8 dimensões são: cultural, rede de suporte, recursos 

humanos, mercado, políticas públicas e regulação, financeira, output e características 

gerais. A dimensão cultural inclui as normas e princípios sociais que afetam o 

empreendedorismo; rede de suporte consiste nas entidades responsáveis por apoiar os 

empreendedores, tais como infraestrutura física, organizações não governamentais e 

profissões de apoio (advogados, consultores); recursos humanos consiste na disponibilidade 

de mão de obra qualificada; mercado é composta pelas redes e canais pelos quais os bens e 

serviços dos empreendedores alcançam os consumidores; políticas públicas e regulação se 

refere ao ambiente institucional e às ações afirmativas adotadas pelos governos; finanças é 

constituída pelo acesso dos empreendedores as diferentes formas de crédito; output se refere 

aos produtos gerados pelo ecossistema; características gerais incluem informações, 

sobretudo demográficas, que não dizem respeito às dimensões anteriores. É importante 

ressaltar que as métricas foram avaliadas segundo características estritamente intrínsecas, de 

forma que a eficácia de sua utilização não foi avaliada.   

A análise da planilha informou que, das 349 métricas, 71,63% contém informações sobre o 

Brasil. Tendo como referência a origem dos dados propostos para a métrica, concluiu-se que 

a abordagem dominante foi a nacional, com 57,88% de recorrência, enquanto a abordagem a 

nível subnacional tinha 24,07% e a multinível tinha 18,05% (ver Gráfico 1). 

 
Gráfico 1: Métricas por abordagem geográfica 

 
Fonte: Elaboração própria (2022) 

 



 

 

A classificação revela que as métricas estão bem distribuídas entre as oito dimensões, sendo 

que políticas públicas e regulação, cultura e recursos humanos são os temas mais 

referenciados pelas métricas, ao passo que características gerais é o tema menos 

referenciado, com apenas 6,30% das métricas (ver Gráfico 2). 

 
Gráfico 2: Métricas classificadas por dimensão (%) 

 
Fonte: Elaboração Própria (2022) 

 

Observando tais dados sob a ótica de suas fontes originadoras, foram contabilizadas 80 

diferentes origens, nas quais as cinco de maior relevância foram a Global Entrepreneurship 

Monitor com 17,48% de recorrência, Banco Mundial com 10,89%, Eurostat com 10,03% e 

pesquisas realizadas para os artigos SOUZA (2016) e LIGUORI (2018) com 8,88% e 6,30 % 

respectivamente. Não apenas são diversas como também são pulverizadas, pois a média de 

recorrência não passou de 1,25% dentre todas as fontes que incluíram, em sua maior parte, 

órgãos de estudos estatísticos internacionais e de países desenvolvidos. 

O Brasil é abordado na maioria das pesquisas como citado anteriormente, porém quando 

desconsiderado, é possível traduzir tais métricas para a realidade brasileira com grande 

proximidade metodológica. A base de dados Eurostat aborda apenas os países da União 

Europeia com dois enfoques principais: os produtos resultantes das engrenagens 

empreendedoras (outputs) e os agregados macroeconômicos, dados semelhantes aos que 

podem ser obtidos pelo relatório Mapa de Empresas do Ministério da Economia e pelas 

publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por exemplo. 

5. Discussão 

Utilizar apenas o nível nacional para analisar os Ecossistemas de Empreendedorismo não é 

suficiente para avançar no entendimento do conceito, pois o impacto dos determinantes locais 

sobre o desempenho do sistema é influenciado pela dimensão espacial, a qual requer análise a 

nível subnacional para ser percebida. Enquanto instrumento de desenvolvimento regional, a 

formulação de políticas públicas voltadas à criação de renda e emprego via fortalecimento do 

ecossistema local tem como pré-requisito a identificação das deficiências, fraquezas e 

melhorias potenciais dentro da dinâmica empreendedora do local em questão.  

Para realizar o dito diagnóstico, é necessário um arcabouço de métricas adequado ao nível 

espacial e dados referentes ao espaço que se quer analisar. Diferente do nível nacional, que se 

encontra prontamente delimitado pelas fronteiras geográficas do país, o nível subnacional tem 

que ser definido, pois pode assumir áreas e perímetros diferentes. Por exemplo, ao delimitar 

uma região como objeto de análise, o pesquisador responsável tem que estipular critérios para 

definir os municípios que serão incluídos na área, totalmente ou parcialmente. Uma estratégia 



 

 

coerente de definir esse critério seria escolher um centro e adotar o alcance dos mecanismos 

causais do ecossistema como raio para a circunferência de área analisada, porém é difícil 

definir o raio, já que os mecanismos alcançam distâncias diferentes (LEENDERSTSE et al., 

2020). Se, por exemplo, o serviço de consultoria prestado por um profissional liberal pode 

alcançar empreendedores em até 100 quilômetros de distância e uma instituição financeira 

pode conceder crédito em um raio de até 300 quilômetros, então torna-se inviável estabelecer 

um raio único para a área com base nesse critério.  

Outro problema frequente é o aninhamento espacial, em que a influência de entes federativos 

de diferentes níveis se sobrepõe. Para contornar esse desafio, é necessário admitir a 

imperfeição da unidade de análise, conceber os ecossistemas como sendo delimitados por 

fronteiras abertas que permitem a interação com o exterior e definir a área segundo um 

denominador espacial comum (LEENDERSTSE et al, 2020). Por exemplo, a classificação 

Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS) na Europa usa dados 

socioeconômicos para apresentar regiões que podem ser utilizadas para análise dos 

ecossistemas de empreendedorismo, porém o órgão responsável, o Eurostat, apenas classifica 

o território europeu. Também favorece aos pesquisadores europeus a abundância de dados a 

nível regional, situação que, infelizmente, não se estende a todas as regiões do mundo.  

Pesquisadores que se propõem a medir o ecossistema de empreendedorismo brasileiro 

utilizam diferentes metodologias de mensuração. Oliveira et al. (2013) realizaram análise do 

ecossistema brasileiro a nível nacional, na qual entrevistas foram conduzidas para coletar 

percepções que, tendo como referência o trabalho de Isenberg (2010), foram utilizadas para 

contabilizar dados qualitativos, ao passo que a obtenção de dados quantitativos foi feita 

através da adaptação das variáveis propostas pela OCDE, segundo a disponibilidade de dados 

relativos ao Brasil. Gasparoto e Fischer (2019) utilizaram dados qualitativos obtidos pela 

distribuição de questionários para obter conclusões sobre o ecossistema da Região 

Metropolitana de Campinas. Autio et al. (2016), por sua vez, constroem seu medidor, 

denominado GEI, a partir de variáveis institucionais e individuais, sendo que as institucionais 

foram obtidas diretamente do Global Competitiveness Report, do Index of Economic 

Freedom, do Ease of Doing Business do Banco Mundial, das Nações Unidas, da Unesco e do 

KOF Index of Globalization e as variáveis individuais foram obtidas diretamente do Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM). Este recente esforço demonstra a escassez de bases de 

dados e de levantamentos próprios capazes de fornecer métricas para explorar o caso 

brasileiro e, mais ainda, as realidades subnacionais. 

6. Considerações Finais 

Em virtude do seu papel na geração de emprego e renda, geração e difusão de inovação e 

vetor da mudança tecnológica, os ecossistemas de empreendedorismo têm se tornado cada 

vez mais populares entre acadêmicos e gestores de políticas públicas. Estes últimos almejam 

criar, desenvolver e consolidar ecossistemas em seus países, regiões e cidades. Para tanto, um 

diagnóstico confiável é necessário e o mesmo passa pela definição de métricas. Esta 

necessidade impulsiona pesquisadores de diferentes áreas no desenvolvimento conceitual e na 

fundamentação teórica capaz de sustentar a construção de indicadores e métricas para os 

ecossistemas. Este duplo movimento cria um ciclo virtuoso entre as comunidades epistêmicas 

e de prática e auxiliam na popularização e difusão do conceito de ecossistema de 

empreendedorismo e caminhos para sua mensuração. 

O caráter espacial que marca os ecossistemas de empreendedorismo adiciona mais um 

desafio para sua mensuração: produzir indicadores em níveis subnacionais e que muitas vezes 

não se limitam aos recortes administrativos tracionais. Grande parte do esforço que tem sido 

feito até o momento ainda está ancorado em âmbito nacional, devido a maior disponibilidade 

de bases dados oficiais. 



 

 

Além disso, há uma discrepância entre as métricas para as diferentes dimensões que 

compõem os ecossistemas, também oriunda da maior ou menor facilidade de levantamento e 

produção de dados. Esse mesmo motivo explica a predominância de métricas quantitativas 

em detrimento das qualitativas, apesar das últimas serem bastante úteis para captar aspectos 

relevantes dos ecossistemas. 

No Brasil o esforço de mensuração é recente e ainda bastante incipiente. No levantamento 

que realizamos foi possível perceber que a maioria dos indicadores disponíveis só contempla 

o nível nacional. Não obstante, já existem esforços para mensurar ecossistemas regionais, 

tanto a partir de dados qualitativos – entrevistas, entre outros –, quanto da adaptação de 

indicadores internacionais para construir métricas próprias.  

A pesquisa, portanto, mostra a importância de avançar na reflexão deste tema e de explorar os 

caminhos, desafios e oportunidades de construir métricas adequadas para o caso brasileiro, 

sobretudo no que diz respeito aos ecossistemas locais e regionais. A despeito do avanço e 

achados preliminares, o estudo ainda não foi concluído. As categorias “cases” e “políticas 

públicas” ainda serão incorporadas, oferecendo uma base empírica para a discussão de 

métricas. Além disso, as métricas foram analisadas apenas individualmente e 

intrinsecamente, ignorando suas possíveis relações e efetividade. 

Em sua sequência, a pesquisa irá tratar dos seguintes tópicos: métricas em nível subnacional, 

incluindo a disponibilidade de dados no caso brasileiro e mais especificamente do Estado do 

Rio de Janeiro; métricas não tradicionais; diferentes metodologias e ferramentas para 

mensurar ecossistemas; métricas qualitativas e quantitativas; métricas estáticas e 

evolucionárias. 

 

Referências Bibliográficas 

 

ALVEDALEN, J.; BOSCHMA, R. A critical review of entrepreneurial ecosystems 

research: towards a future research agenda. European Planning Studies, v. 25, n. 6, 

p.887-903, 2017.  

AUTIO, E. I. J. E.; MORINI, C.; GIMENEZ, F. A. P.; DIONISIO, E. A. Analysis of the 

Brazilian Entrepreneurial Ecosystem. Empreendedorismo e Inovação, 14 (37), 5-36, 2016. 

BRUNS, K.; BOSMA, N.; SANDERS, M.; SCHRAMM, M. Searching for the existence of 

entrepreneurial ecosystems: A regional cross-section growth regression approach. Small 

Business Economics, 49, 31–54, 2017. doi.org/10.1007/s11187-017-9866-6 

CANTNER, U.; CUNNINGHAM, J. A.; LEHMANN, E. E. et al. Entrepreneurial 

ecosystems: a dynamic lifecycle model.  Small Bus Econ, Online, v. 57,p. 407–423, 2021. 

CORRENTE, S.; GRECO, S.; NICOTRA, M.; ROMANO, M.; SCHILLACI, C. E. 

Evaluating and comparing entrepreneurial ecosystems using SMAA and SMAA-S. The 

Journal of Technology Transfer 44, 485-519 (2019). 

CONTENT, J; BOSMA, N; JORDAAN, J; SANDERS, M. Entrepreneurial ecosystems, 

entrepreneurial activity and economic growth: new evidence from European regions. 

Regional studies 54, 1007-1019, 2020. 

CREDIT, K.; MACK, M., A.; MAYER, H. State of the field: Data and metrics for 

geographic analyses of entrepreneurial ecosystems. Geography Compass 12, 2018. 

FELDMAN, M. P. The Entrepreneurial Event Revisited: Firm Formation in a Regional 

Context. Ind. Corp. Chang. 10, 861–891, 2001. https://doi.org/10.1093/icc/10.4.861 

FREDIN, S., LIDÉN A. Entrepreneurial ecosystems: towards a systemic approach to 

entrepreneurship?. Geografisk Tidsskrift - Danish Journal of Geography, Online v.120, n. 

2, p. 87-97, 2020. 

FUNDAÇÃO DOM CABRAL. ARRUDA, C.; COZZI, A.; NOGUEIRA, V.; DA COSTA, 

V. O Ecossistema Empreendedor Brasileiro de Start-ups: Uma análise dos 



 

 

determinantes do empreendedorismo no Brasil a partir dos pilares da OCDE. Nova 

Lima, MG: Fundação Dom Cabral (2013).                                                                              

GASPAROTO M. R. M.; FISCHER, B. A Universidade e o Ecossistema de 

Empreendedorismo: Um Estudo Utilizando Análise de Redes Sociais.  Entrepreneurial 

Ecosystems in Development Countries, 2019. 

ISENBERG, D. J. The big idea: How to start an entrepreneurial revolution. Harvard 

Business Review, v.88, n.6, p. 40-50, 2010. 

ISENBERG, D. J. The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for 

Economic Policy: Principles for Cultivating Entrepreneurship. Paper Presented at the 

Institute of International European Affairs, Dublin, Ireland, 2011. 

LAHDELMA, R.; HOKKANEN, J.; SALMINEN, P. SMAA - Stochastic multiobjective 

acceptability analysis. European Journal of Operational Research, 106(1), 137–143, 1998. 

LEENDERSTSE, J.; SCHRIJVERS, M.; STAM, E. Measure Twice, Cut Once. 

Entrepreneurial Ecosystem Metrics. Conference: Utrecht University School of Economics 

Working Paper Series, 2020. 

LIGUORI, E.; BENDICKSON, J.; SOLOMON, S.; MCDOWELL, W. C. Development of a 

multi-dimensional measure for assessing entrepreneurial ecosystems, Entrepreneurship 

& Regional Development 31, 7-21, 2018. 

MACK, E.; MAYER, H. The evolutionary dynamics of entrepreneurial ecosystems. 

Urban Studies Journal, v. 53, n. 10, 2016 pp. 2118-2133 

MASON, C.; BROWN, R. Entrepreneurial ecosystems and growth oriented 

entrepreneurship. Background paper prepared for the Workshop organized by the OECD 

LEED Programme and the Dutch Ministry of Economic Affairs on Entrepreneurial 

Ecosystems and Growth Oriented Entrepreneurship, The Hague, Netherlands, 2014. 

NICOTRA, M.; ROMANO, M.; DEL GIUDICE, M; CARMELA, C. E. The causal relation 

between entrepreneurial ecosystem and productive entrepreneurship: a measurement 

framework. J Technol Transf 43, 640–673, 2018. 

O’CONNOR, A.; STAM, E.; SUSSAN, F.; AUDRETSCH, D. V. Entrepreneurial 

Ecosystems: Place Based Transformations and Transitions. International Studies in 

Entrepreneurship 38, p. 173-196, 2018. 

RATTEN, V. Entrepreneurial ecosystems: Future research trends. Thunderbird 

International Business Review, p.1–6, 2020. 

ROUNDY, P. T.; BAYER, M. A. Entrepreneurial ecosystem narratives and the micro-

foundations of regional entrepreneurship. The International Journal of Entrepreneurship 

and Innovation, Online, v. 20, n.3, p.194-208,  2019.  

ROUNDY, P. T.; BRADSHAW, M.;  BROCKMAN, B. K. The emergence of 

entrepreneurial ecosystems: A complex adaptive systems approach. Journal of Business 

Research, v. 86, p. 1–10, 2018. 

SOUZA, L.; GERHARD, F.; LA ROVERE, R.; CÂMARA, S. Entrepreneurship and 

creation of new business: key factors of Brazilian entrepreneurial ecosystem. Revista de 

Negócios, Online, v.20,  n.4, p.30-43, 2016. 

STAM, E. Entrepreneurial Ecosystems and Regional Policy: A Sympathetic Critique. 

European Planning Studies, v. 23, n. 9, p. 1759-1769, 2015. 

STAM, E; SPIGEL, B. Entrepreneurial Ecosystems. Discussion Paper Series nº 16-13, 

Utrecht, 2016. 

STAM, E..VAN DE VEN, A. Entrepreneurial ecosystem elements. Small Business 

Economics, 56, 809–832, 2021. 



 

 

 

 

THE SPATIAL TURN IN ENTREPRENEURSHIP RESEARCH: 

ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEMS AND IMPLICATIONS 

FOR POLICY MAKING1
 

 

Fernando Antonio Prado Gimenez 

Universidade Federal do Paraná 

gimenez@ufpr.br 

 

Abstract: The last decade witnessed a growing interest of entrepreneurship researchers with the 

theme of entrepreneurial ecosystems. This growth is, among other reasons, associate to the 

belief that thriving entrepreneurial ecosystems contribute to a sustainable development of many 

places. Thus, entrepreneurial ecosystem research may have an important role in informing 

public policies for entrepreneurship in a comprehensive approach. However, there have been 

no attempts to uncover the contribution of entrepreneurial ecosystem studies towards the public 

policy process. This paper presents a literature review of a select sample of papers published in 

top-tier entrepreneurship journals. The results show that the reflection on empirical evidence 

about entrepreneurial ecosystems and consequent suggestions of implications for public policy 

are not institutionalized in the literature. Four categories of implications are given in the paper 

and further research avenues are suggested. 
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1 Introduction 

 

Entrepreneurship is a field of study that is not very old. Although the use of the term is 

used in the field of Economics in the 18th and 19th centuries, it was in the middle of the 20th 

century that more systematic and frequent efforts of studies and research in this field emerged 

(DRUCKER, 1986). This effort was intensified in the early 1980s, with the consolidation of 

congresses and academic journals dedicated to entrepreneurship (FILION, 1999). 

It also dates from that decade, the growing concern of policy makers with the formulation 

and implementation of public policies to encourage the emergence of new companies 

(LUNDSTRÖM; STEVENSON, 2005). Initially, the policies focused on supporting the 

emergence of small businesses, as since the early 1980s, based on studies by Storey (1981, 

1985), their relevance to the generation of jobs was perceived. Subsequently, the focus of these 

policies became broader, seeking to stimulate entrepreneurial actions and sectorial 

agglomerations of companies, however, still centered on small companies, but with a more 

accentuated component of innovation (AUDRETSCH; BECKMANN, 2007; MAZZAROL; 

CLARK, 2016). 

In the last three decades, entrepreneurship research has increasingly focused on 

contextual dimensions and their influences on the process of new venture creation (MALECKI, 

1990; VAN DE VEN, 1993; SPILLING, 1993; NECK; MEYER; COHEN; CORBETT, 2004; 

AUTIO; KENNEY; MUSTAR; SIEGEL; WRIGHT, 2014; ACS; AUTIO; SZERB, 2014). In 
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this literature, up to the mid-2010s, terms such as entrepreneurial context, entrepreneurial 

environment, entrepreneurial system, and entrepreneurship system were applied in empirical 

and theoretical discussions of environmental conditions and processes affecting 

entrepreneurship. This literature, also, raised concerns and propositions about how to best 

formulate and implement policies for stimulating new venture creation (SPENCER; GÓMEZ, 

2004; ACS; AUTIO; SZERB, 2014). 

The concept of entrepreneurial ecosystem (EE) emerged in the early 2000s (COHEN, 

2006; MALECKI, 2011; VOELKER, 2012), but it became dominant in the literature since Stam 

(2015, p. 1959) pointed to a change of focus on policies for entrepreneurship, “going through a 

transition from increasing the quantity of entrepreneurship to increasing the quality of 

entrepreneurship” and the relevance of the EE for this change. Stam’s (2015) became one of 

the most cited publications on EEs2. This trend was named the “spatial turn” by Brown and 

Mason (2017). 

Since then, there have been some efforts for reviewing the growing literature on EEs 

(ALVEDALEN; BOSCHMA. 2017; CAO; SHI, 2020; CANDEIAS; SARKAR , 2022; 

FERREIRA; FERNANDES, 2022) and special editions in specialized journals (ACS; STAM; 

AUDRETSCH; O'CONNOR, 2017; AUTIO; NAMBISAM; THOMAS; WRIGTH, 2018; 

COLOMBO; DAGNINO; LEHMAN; SALMADOR, 2019; AUDRETSCH; MASON; MILES; 

O'CONNOR, 2021; VOLKMANN; FICHTER; KLOFSTEN; AUDRETSCH, 2021; BRUSH;   

EDELMAN; MANOLOVA; WELTER, 2019). These publications reflect the high level of 

dynamism and interest that this emerging field of research on entrepreneurship has acquired.  

Policy for entrepreneurship (PfE) and entrepreneurial ecosystems, nowadays, share 

similar levels of attention, both from academics and policymakers. Data from Google Trends 

(Figure 1) showed that, from 2004 to 2020, the level of interest of EE started smaller than the 

interest of PfE, and by 2022 both topics reached similar levels of attention. Both trends seem 

to indicate that knowledge and information about EE and PfE may be relevant for many 

audiences, including researchers, entrepreneurs, and policymakers.  
Figure 1: Search interest for Policy for Entrepreneurship and Entrepreneurial ecosystems on 

Google3 

 
Source: Google trends (trends.google.com), accessed on 06/04/2022 

 
2 1,456 citations on Google Scholar (https://scholar.google.com/citations?user=QxSjCzcAAAAJ&hl=pt-BR&oi=ao). 

Accessed on 05/04/2022. 
3 The numbers represent search interest relative to the highest point on the graph for a given region over a given time period. 

A value of one hundred represents the peak popularity of a term. A value of 50 means that the term was half as popular. A 

score of 0 means there was not enough data on the term. 



 

 

 

 

 

However, to date, there has not been sufficient research efforts on reviewing contributions 

that the extant literature on EEs has made to the field of PfE. Candeias and Sankar (2022) is an 

exception, but it is a systematic analysis of a sample of only six qualitative studies, lacking a 

more comprehensive evaluation of the literature. Another exception is Foss, Henry, Ahl and 

Mikalsen (2019) that looked for the results of 165 journal articles regarding women´s 

entrepreneurship policy implications in EEs. 

On the other hand, Stam (2015) argued that, after initiating with less scientific rigor and 

practice-oriented studies, the EE approach should move to more rigorous and scientifically 

relevant studies, which could lead to better informed public policies. Thus, this paper aims to 

present a literature review on the contributions to PfE explicitly stated in a select sample of 

papers published in top entrepreneurship journals. The research questions that it tries to answer 

is: what are the implications of the EE approach for the formulation and implementation of 

public policies that foster entrepreneurial initiatives? 

The remaining of the paper includes four sections. In the following section, a synthesis 

of previous published literature reviews on EE is described. In the third section, the research 

procedures adopted for this study are outlined. The fourth section brings the results and 

discussion about the contributions to PfE found in the select sample of journal papers. The last 

section indicates the contributions, limitations, and suggestions of future studies on public 

policies for entrepreneurship. 

   
2 Entrepreneurial ecosystems: contributions from previous literature reviews 

 

Extant EE literature has been reviewed in not a large set of papers, since, as commented 

in the introduction, it is only from 2015 that this field of research started to substantially grow. 

Alvedalen and Boschma (2017) provided the first comprehensive analysis of the extant 

literature on EEs. Their approach had a critical nature and was based on a sample of 392 papers 

of diverse types (journal articles, books, book chapters, and other publications, excluding 

conference papers). This set of papers was spread over a period of 17 years (1999-2015). 

However, for the first 12 years, the number of publications grew quite slowly. From 2012, the 

rate of growth was exponential reaching its peak in 2015. In their appraisal of this large amount 

of publications, Alvedalen and Boschma (2017) pointed to a number of weaknesses that were 

present in the EE literature, such as: the lack of a clear analytical framework, indicating causes 

and effects in EEs; lack of clarity about the connections among the EEs’ elements; uncertainty 

about the institutions and spatial scale that may impact structure and performance of EEs; the 

predominance of case studies and difficulties for comparative and multi-scalar approaches; and 

the adoption of a mainly static framework of analysis. 

Cavallo, Ghezzi and Balozzo (2019) also presented a critical review of forty-seven 

academic articles, conference proceedings and books published between 1979 and 2017. After 

listing the main antecedents of EE (Industrial districts; Regional industrial clusters; Innovation 

systems; Business ecosystem; Entrepreneurial infrastructure; Entrepreneurial environment; and 

Entrepreneurial system), they suggested guidelines related to EE research based on this 

definition for EE: “the entrepreneurial ecosystem as a set of interdependent actors and factors 

coordinated in such a way that they enable productive entrepreneurship” (STAM, 2015, p. 175). 

These guidelines included the study of entrepreneurial dynamics and governance, analysis of 



 

 

 

 

sub-systems or micro-systems of EE, focus on innovative and growth-oriented entrepreneurship 

on a specific territory. 

In the following year, Chen, Cai, Bruton and Sheng (2020) also evaluated the literature 

on EEs without any specific focus. The authors adopted a twostep review design: analysis of 

fifty papers in leading international journals complemented by thirty-five articles from leading 

Chinese journals. In both samples, the period ranged from 2000 to 2017. The purpose of the 

analysis was to understand how the extant Chinese and international literature could be relevant 

for an emerging economy like China. In this sense, the authors suggest the adoption of 

indigenous studies for developing a Chinese model of EE. The results from Chen, Cai, Bruton 

and Sheng (2020) were grouped into four themes: Nature, Networks, Institutions, and Dynamics 

in EE. The first theme, Nature, relates to issues about definition, components, and geographical 

location of EEs. Networks distinguishes from the first theme by its focus on interactions among 

EE’s components. It was split into issues related to innovation and EE’s performance, and 

interactions among EE’s stakeholders. The third theme, Institutions, was defined in a very 

narrow form and relates to the role of government in EEs. Finally, Dynamics concerns with the 

supporting and reinforcing role of structural factors in EEs and coopetition strategies inside 

EEs. 

Another paper focused also on understanding specificities of EEs in emerging economies 

(E4s) in comparison to advanced ones (CAO; SHI, 2020). As the previous study, a twostep 

review was designed for publications from 1970 to 2018 (68 papers focused on EE in general 

and nineteen empirical papers focused on E4s). This long-time frame was adopted based on the 

author’s argument that the review should include papers that used other terms considered to be 

similar to EE (from CAVALLO; GHEZZI; BALOZZO, 2019). From the general sample, results 

led to the identification of three themes. The presence of an interaction logic in EEs was the 

first. It is related to the major role played by structural elements and interactions to foster 

entrepreneurial action in EEs. A resource logic was the second theme, emphasizing the need of 

productive resource allocation for the process of new venture creation in EEs. The last, is the 

search for entrepreneurship-driven economic growth and its connection with EEs’ governance. 

As far as emerging economies are concerned, Cao and Shi (2020) revealed three barriers to EE 

emergence and development in this context: the presence of institutional voids; resource 

scarcities (financial, human, knowledge, and physical infrastructure); and structural gaps in the 

form of absence of actors and networks. 

The evolution of EE was the focus of a literature review by Cho, Ryan and Buciuni 

(2021). The study involved 137 journal articles, published between 2000 and 2020. A 

subsample of fourteen papers, was then set aside for the analysis of EE’s evolution. From the 

first part of Chom Ryan and Buciuni’s (2021) review, four fundamental categories emerged, 

constituting the main aspects of the EE concept: place-focused EE research, actors-focused EE 

research, governance-focused EE research, and evolutionary EE studies. Actors-focused totaled 

approximately fifty-two papers, while governance- and place-focused studies averaged 

approximately thirty-five papers. The others were evolution-focused papers. From the analysis 

of the smaller group of papers, Cho, Ryan and Buciuni (2021) concluded that further studies 

should focus on investigating whether EEs evolve more as an adaptive system or follow a life 

cycle path. Another question that emerged from the review is related to uncovering the evolving 

boundaries and different models of entrepreneurial ecosystems. And finally, EEs’ governance 

models (top-down or bottom-up) is an issue yet to be more broadly approached. 



 

 

 

 

The EE literature review by Ferreira and Fernandes (2022) looked for the contributions 

on the topic of entrepreneurial ecosystems and networks. In their search, sixty-five journal 

articles were found in the period 2014-2019. Ferreira and Fernandes (2022) identified four 

clusters of articles defining four themes of research: the importance of context and cooperation 

in EE; the role of established networks in EEs; minority entrepreneurship and challenges in 

EEs; and relationships in EE formal structures, 

Finally, as mentioned, before, two papers have reviewed policy recommendations 

suggested on previous EE literature (FOSS; HENRY; AHL; MIKALSEN, 2019; CANDEIAS; 

SARKAR, 2022). Foss, Henry, Ahl & Mikalsen (2019) analyzed 165 journal papers published 

between 1983 and 2015. Their focus was on women`s entrepreneurship research and critically 

investigated policy implications of this set of papers under three gender perspectives: feminist 

empiricism, feminist standpoint theory, and post-structuralist feminist theory. Thus, they have 

not specifically focused on the EE. Nevertheless, their results indicated that  
[…] around a third of the articles (42 of the 117) with policy implications (generously 

interpreted) did not address the policy level explicitly [...] policy implications are 

mostly formulated with unspecified targets […] almost all recommendations center 

on training - these are either directed at women entrepreneurs who should take part in 

training, to educators or governments who should arrange training, or to bankers and 

others who should raise awareness and highlight the particular needs of women 

entrepreneurs (FOSS; HENRY; AHL; MIKALSEN, 2019, p. 422). 

On the other hand, Candeias and Sarkar (2022) developed a typology of ideal types of 

public policy interventions. Based on the qualitative analysis of four case studies and two 

theoretical papers, the author designed the ideal types as combinations of two dimensions: 

dominant type of policy (framework x systemic) and the level of public intervention (low x 

high). The first ideal-type, Ecologist, combines a low level of intervention policy action and 

basic framework conditions policy. The Creator ideal type is based on a manageable systemic 

nature of EE, thus emphasizing a high level of policy intervention. A high level of intervention 

based on framework policies characterizes the landscaper ideal type. Finally, a systemic view 

and low level of intervention conforms the promoter ideal type. 

In summary, previous literature review studies have highlighted general dimensions of 

EE, such as EE`s components, dynamics, governance, geographic scope. There were also 

reviews that addressed the potential adjustments of an EE approach when applied to emerging 

economies. The two papers that addressed policies for entrepreneurship, although relevant, lack 

a comprehensive analysis of a larger number of quality papers. Thus, the research procedures 

adopted for this study are described in the next section, aiming to give a broader view of 

empirical EE studies towards PfE. Chart 1 summarizes the eight literature reviews described in 

this section. 

 

3 Research procedures 

 

The extant literature on EE is growing exponentially in recent years (ALVEDALEN; 

BOSCHMA, 2017; CAVALLO; GHEZZI; BALOZZO,2019; CAO; SHI, 2020). To locate 

relevant publications for identifying implications for PfE, a strategy of searching for high 

quality papers was adopted. Thus, like the procedure applied by Foss, Ahk and Mikalsen (2019), 

the whole publication history of five top-tier entrepreneurship journals4 using the search string 

 
4 Small Business Economics (SBE), Entrepreneurship, Theory, and Practice (ETP), Journal of Business Venturing (JBV), 

Journal of Small Business Management (JSBM), Entrepreneurship and Regional Development (ERD). 



 

 

 

 

“entrepreneur* ecos*” was accomplished. This decision considered the high impact factor of 

these journals, and, consequently, their potential relevance for PfE theory and practice. 

This allowed for the identification of sixty-eight papers (SBE: 48; ERD: 14; JBV: 4; ETP: 

2). The second step was to identify those papers that reported empirical studies. This process 

led to the exclusion of twenty-two articles: one editorial, five introductions to special issues, 

seven literature reviews, and nine conceptual/theoretical papers). The remaining forty-six 

papers were thoroughly read. The reading aimed at finding explicit mentions to PfE 

implications from each papers’ results. Most of the papers (59%) had comments or suggestions 

on the implications of their results to PfE. 

This proportion differed from the results obtained by a study on policy implications in a 

sample of 165 articles on women entrepreneurship - 71% (FOSS; AHK; MIKALSEN, 2019). 

Since women entrepreneurship studies have been an entrepreneurship research theme for a 

longer time compared to EE, the practice of suggesting policy implications in this field might 

be a little more institutionalized. Table 1 presents the distribution of the twenty-seven papers 

that formed the base of this study. 
Table 1: Number of empirical papers with PfE (2017-2022) 

Journal EE papers 
Papers with suggestions or recommendations on PfE 

2017 2018 2019 2021 2022 N 

ERD 14  1 1 3 1 6 

JBV 4    1  1 

SBE 48 1 1 7 10 1 20 

TOTAL 66 1 2 8 14 2 27 

Source: elaborated by the author (2022). 

 

The search procedure resulted in a sampled of papers published in three of the five top-

tier entrepreneurship journals. The Journal of Small Business Management and 

Entrepreneurship Theory & Practice have not published empirical papers on EE with 

implications, suggestions, or recommendations for PfE.  

From a second reading of the select papers, every explicit mention to implications, 

suggestions or recommendations were noted in a separate file indicating their paper source. The 

content of this excerpts was classified into four categories: generically defined implications for 

PfE; specifically defined implications for PfE; contextual based implications for PfE; and 

suggestions of a minor role of PfE in EEs. They papers were also classified according to their 

geographic scope of analysis. The next section describes the results of this analysis. 
 

  



 

 

 

 

Chart 1: Summary of previous literature reviews 
Reference Literature sample (period) Main topics or themes on EE research 

Alvedalen and 

Boschma (2017) 

115 academic journal articles; 

27 books and book chapters; 

250 non-scientific papers (1999-

2015) 

Weaknesses in the current EE literature: lack of clear analytical framework with explicit causes and effects; 

unclear connections among EE’s elements and most relevant interactions; lack of clarity about impact on EE’s 

structure and performance from institutions and spatial scale; dominance of case studies and difficult 

application of comparative and multi-scalar perspectives; adoption of a mainly a static EE’s framework of EE 

Cavallo, Ghezzi 

and Balozzo (2019) 

47 academic articles, conference 

proceedings and books (1970-

2017) 

Future investigation guidelines: Study the main entrepreneurial dynamics and their governance; analyze sub-

systems of the wider entrepreneurial ecosystem; focus on innovative and growth-oriented entrepreneurship; and 

focus on a specific territory 

Foss, Henry, Ahl & 

Mikalsen (2019) 
165 journal articles (1983-2015) 

Policy implications are mostly formulated with unspecified targets, mostly around training regarding particular 

needs of women entrepreneurs; lack of attention to more general regulatory and contextual policies. 

Cao and Shi (2020) 

68 papers on EE in general; 19 

empirical papers on EEs in 

emerging economies (1970-

2018) 

Dimensions of the EE construct.: interaction logic; resource logic; and entrepreneurship-driven economic 

growth. 

Emerging economy EEs: presence of institutional voids; resource scarcities; and structural gaps. 

Chen, Cai, Bruton 

& Sheng (2020) 

50 papers in international 

journals and 35 articles in 

Chinese journals (2000-2017) 

Nature of EEs (definition, components, and geography); Networks (interaction among stakeholders, innovation, 

and EE performance); Institutions (role of government); Dynamics (structural factors and coopetition strategies) 

Cho, Ryan and 

Buciuni (2021) 

137 journal articles, including 

14 focused on EE evolution 

(2000-2020) 

Four categories related to the EE concept: place, actors, governance, and evolution. 

Dimensions of EE evolution-focused studies: life cycle or adaptive system forms of evolution; boundaries and 

models; top-down or bottom-up governance.  

 

Candeias & Sarkar 

(2022) 

Four case studies and two 

theoretical papers (2006, 2016, 

2019, 2020) 

Typology four ideal-types of public policy interventions. Based on two dimensions (dominant type of policy 

and the level of public intervention: Ecologist type; Creator type; Promoter type; Landscaper type 

Fernandes and 

Ferreira (2022) 

65 articles on the topic of EEs 

and networks (2014-2019) 

Four clusters of papers’ foci: Context and cooperation; Established networks; Challenges to the affirmation of 

minorities; formal structures. 

Source: elaborated by the author (2022) 



 

 

 

 

4 Results and discussion 

 

Initially the papers were classified into the geographic context of the studies. The studies 

geography included: organizational EEs (incubators and projects); local EEs (at a city or 

municipal level), regional EEs (states, provinces, and mesoregions), and countries EE (single 

or multiples countries). As can be seen in chart 2, for this sample, country level studies were 

the most frequent, followed by local and regional contexts. Apart from two multi country 

studies (HECHAVARRÍA; INGRAM, 2019; SIMMONS; WIKLUND; LEVIE; BRADLEY; 

SUNNY, 2019), that included all continents in their analysis, half of the single country studies 

focused on European countries. The others focused on the United States (2), South America 

(2), China (1); Ethiopia (1); New Zealand (1) and Singapore (1). Overall, most of the papers 

analyzed entrepreneurial ecosystems in more developed regions, which has been suggested to 

be a limitation of the EE literature, since EE in less developed regions may have quite different 

configurations and outcomes (FISCHER; QUEIROZ; VONORTAS, 2018; MUÑOZ; 

KIMMITT, 2019). 
Chart 2: Geographic scope of the select sample of papers 

Geographic scope N Countries5 

Organizational 3 Finland; France; Netherlands 

Local 8 Chile; France; England; Ireland; Italy; United States 

Regional 7 Brazil; Germany; Italy; Netherlands; Singapore; United States 

National 11 
China; Ethiopia; Germany; Great Britain; New Zealand; Northern Ireland; Norway; 

Singapore 

Source: elaborated by the author (2022) 

The first category, generically defined implications for PfEs, included nine papers. Their 

explicit suggestions about PfE presented a non-detailed nature, hence generic, and made use of 

sentences guiding policymakers with broader advices such as: promote a conducive 

environment (ALAASSAR; MENTION; AAS, 2021); focus on the strengths of an EE 

(CLOUTIER, MESSEGHEM, 2021); lay the grounds for the creation of a fertile environment 

(COLOMBELLI; UGHETTO; PAOLUCCI, 2019); offer soft-landing support (HARIMA; 

HARIMA; FREILING, 2021); seek to understand ecosystem dynamics from multiple 

perspectives (KORBER; SWAIL; KRISHANASAMY, 2022); review the ecosystem at 

longitudinal intervals (PITTZ; WHITE; ZOLLAR (2019); ensure that a local entrepreneurial 

ecosystem is established and thrives over time (RYAN, GIBLIN, BUCIUNI & KOGLER, 

2021); become more sensitive to the macro context of entrepreneurship (STAM; VAN DE 

VEM (2021). 

At this general level of advice, the main contribution that derives from these studies, in 

terms of PfE, is the raising of policymakers’ awareness about the relevance of EEs for a region’s 

sustainable development. Also, these category of recommendation for PfEs strengthens the 

argument that, in a way, EEs can benefit from intentional governmental action aiming to support 

their emergence and development. Finally, the generic nature of the suggestions is focused on 

formulation policies, having less relevance for implantation steps of PfEs. Charts 3 summarizes 

the finding for this category. 

 

 

 

 
5 Some studies involved comparative studies of many countries. In this column, only the single country studies were 

registered 



 

 

 

 

Chart 3: Generically defined implications for PfE  
Implication of study results Reference 

Promote a conducive environment; ensure more balanced 

resource allocation; reconsider existing support orientation 

policies; promote more market competition. 

Alaassar, Mention & Aas (2021) 

Focus on the strengths of an EE.; stimulate interactions between 

sub ecosystems.; make EEs more inclusive. 
Cloutier & Messeghem (2021) 

Lay the grounds for the creation of a fertile environment to attract 

financial capital; promote the links between the players that 

populate the ecosystem; create the enabling conditions that would 

allow entrepreneurial support actions to materialize. 

Colombelli, Ughetto & Paolucci (2019) 

Attract many transnational entrepreneurs who could contribute 

entrepreneurial resources to a region; offer soft-landing support, 

as well as community and networking services to transnational 

entrepreneurs; build support organizations. 

Harima, Harima & Freiling (2021) 

Take a more critical view of the micro-level dynamics that hinder 

the strengthening of EEs; seek to understand ecosystem dynamics 

from multiple perspectives; fix bottlenecks through bottom-up 

initiatives. 

Korber, Swail & Krishanasamy (2022) 

Review the ecosystem at longitudinal intervals to show the 

movement toward or away from connectivity within industries. 
Pittz, White & Zollar (2019) 

Encourage learning and create a strong culture and network of 

local stakeholders. 
Pugh, Soetanto, Jack & Hamilton (2021) 

Ensure that a local entrepreneurial ecosystem is established and 

thrives over time. 
Ryan, Giblin, Buciuni & Kogler (2021) 

Become more sensitive to the macro context of entrepreneurship. Stam & van de Vem (2021) 

Source: elaborated by the author (2022) 

 

Five papers belong to the second category. The implication, suggestions and 

recommendations that arise from these papers related to one or more precisely defined 

dimension of EEs. For instance, Biru, Gilber and Arenius (2021) emphasized PfE aiming at 

innovative and growth-oriented firms, and Hubner, Most, Wirz, and Auer (2021) recommended 

to stimulate ambitious entrepreneurship. The inter-city transport infrastructure improvement 

emerged as a relevant issue for the location of knowledge-intensive entrepreneurship in the state 

of São Paulo (FISCHER; QUEIROZ; VONORTAS, 2018). The stimulus for alliances among 

cooperative banks in EEs was suggested by Ghio, Guerini & Rossi-Lamastra (2019). 

As the first category, although at a more specific level, the suggestions, and 

recommendations in this group, also emphasized formulation of PfE, with no mention to PfE 

implementation, serving mainly for raising policymakers’ awareness of EEs specific issues that 

deserve attention. Chart 4 shows a more detailed description of the findings for this category. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Chart 4: Specifically defined implications of studies for PfE 
Implication of study results Reference 

Promote entrepreneurial ecosystems by prioritizing innovative and 

growth-oriented firms. 
Biru, Gilber & Arenius (2021) 

Improve inter-city transport infrastructure to connect cities across 

longer distances. 
Fischer, Queiroz & Vonortas (2018) 

Favor cooperative banks to mitigate cooperative banks’ risk-

aversion and liability of smallness; stimulate alliances of 

cooperative banks with local stakeholders; encourage cooperative 

banks to join forces with actors of the entrepreneurial ecosystem. 

Ghio, Guerini & Rossi-Lamastra (2019) 

Support entrepreneurs in intensifying sales and marketing 

orientation; stimulate ambitious entrepreneurship; help 

entrepreneurs exploring opportunities for gaining legitimacy and 

trust in the marketplace. 

Hubner, Most, Wirz & Auer (2021) 

Improve the quality of the ecosystem through the development of 

entrepreneurial and business skills; stimulate networking with 

skillful senior managers. 

Spigel (2022) 

Source: elaborated by the author (2022) 

 

The papers that were classified as contextual based formed the largest category, including. 

Five types of entrepreneurial activities were the foci of these studies: rural entrepreneurship; 

sustainable entrepreneurship; sharing economy entrepreneurship; digital entrepreneurship; 

university-based entrepreneurship; and women entrepreneurship. In this category, there both 

generically- and specifically based suggestions for PfE. The former ones, for instance, were 

related to understanding how opportunities co-evolve in an EE (O’SHEA; FARNY; HAKALA, 

2021), target the EE elements that are likely to have the highest effect (TORRES; GODINHO, 

2021, and focus on informal institutions to support both men and women (HECHAVARRÍA; 

INGRAM, 2019). The latter ones, on the other hand, specifically suggested to consider physical 

features of the EE (MUÑOZ; KIMMITT, 2019), stimulate collaboration and innovation to 

improve sustainability impact with taxation benefits (DIVITO; INGEN-HOUSZ, 2021), 

support sustainable entrepreneurship in collaborative consumption markets (PANKOV; 

VELAMURI; SCHNECKENBERG, 2021), develop effective capital-building, habitus-

enhancing and field-positioning strategies (MCADAM, HARRISON & LEITCH, 2019), 

encourage females to participate in business angel networks and venture capital firms 

(SIMMONS; WIKLUND; LEVIE; BRADLEY; SUNNY, 2019), and Encourage incubators to 

engage in relationships with other ecosystem members (THEODORAKI; MESSEGHEM; 

RICE, 2018). Chart 5 exposes the full range of PfE implications arising from the contextual 

based studies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Chart 5: Contextual based implications for PfEs 
Implication Context Reference 

Consider the physical features of the context as 

something which forms the uniqueness of a 

location and for opportunity recognition of 

potential and incumbent entrepreneurs; use a set 

of flexible investment tools which value the 

complexities of the community focus 

Rural entrepreneurship Muñoz & Kimmitt (2019) 

Attract support organizations; encourage 

knowledge transfer for sustainability-oriented 

innovative activity; develop opportunities into 

innovative solutions; stimulate collaboration 

and innovation to improve sustainability impact 

(tax schemes). 

Sustainable 

entrepreneurial 

ecosystems 

DiVito & Ingen-Housz (2021) 

Understand how opportunities co-evolve in a 

SEE; understand how opportunity confidence 

evolves 

Sustainable 

entrepreneurial 

ecosystems 

O’Shea, Farny & Hakala (2021) 

Set rules for entrepreneurial activities; introduce 

new incentives for restructuring profit-guided 

funding into funding for the benefit of society; 

support sustainable entrepreneurship in 

collaborative consumption markets. 

Sharing economy 
Pankov, Velamuri & 

Schneckenberg (2021) 

Improve the efficiency in the use of resources; 

target the EE elements that are likely to have the 

highest effect. 

Digital entrepreneurial 

ecosystems 
Torres & Godinho (2021) 

Focus on informal institutions to support both 

men and women; focus on formal intuitions that 

reduce entry barriers.  

Women 

entrepreneurship 
Hechavarría & Ingram (2019) 

Design non-gendered provision to avoid 

perpetuation of men’s structural advantage; 

develop effective capital-building, habitus-

enhancing and field-positioning strategies. 

Women 

entrepreneurship 

McAdam, Harrison & Leitch 

(2019) 

Provide more balanced access to entrepreneurial 

mentors, networks, and other stakeholders; 

increase awareness of finance sources and tools 

among female entrepreneurs; encourage females 

to participate in business angel networks and 

venture capital firms. 

Women 

entrepreneurship 

Simmons, Wiklund, Levie, 

Bradley & Sunny (2019) 

Do not drive support policies for females by 

solely considering the needs and requirements of 

males (and vice versa). 

Women 

entrepreneurship 
Sperber & Linder (2019) 

Encourage incubators to engage in relationships 

with other ecosystem members 

University-based 

entrepreneurial 

ecosystem 

Theodoraki, Messeghem & Rice 

(2018) 

Source: elaborated by the author (2022) 

 

Finally, chart 6 brings the implications that were present in three papers which put less 

relevance in PfE for the emergence and dynamics of EEs, reflecting previous critical reviews 

in the literature (SHANE, 2009). Thus, Auerswald and Dani (2017) suggest that policymakers 

should act more as ecologists than engineers, emphasizing the difficulties of managing an EE. 
This idea is like those from Abootorabi, Wiklund, Johnson and Miller (2021) and Bennett (2021), 

exposed in chart 6. 
 



 

 

 

 

Chart 6: Suggestions of a minor role of PfE in EEs. 
Implication of study results Reference 

Best opportunities for policymaking may arise from 

understanding, and capitalizing upon, evolutionary transitions 

within regional entrepreneurial ecosystems and subsidiary 

industry clusters. The role of policymakers in "managing" 

regional economies is much more like that of an ecologist than 

an engineer 

Auerswald & Dani (2017) 

Nudge EEs or build EEs that are capable of learning from failure 

and subsequently improving their support mechanisms iteratively 

with a bottom-top approach 

Leave existing policies alone and refrain from constant social 

reengineering. 

Abootorabi, Wiklund, Johnson & Miller 

(2021) 

Removing distortions that hinder market entry and competition Bennett (2021) 

Source: elaborated by the author (2022) 

 

One common feature to all groups of papers reviewed in this paper is that there was a 

single focus on implications or suggestions about the formulation of PfE in EEs. This may be 

due to the recency of the spatial turn in entrepreneurship research, as a perspective or approach 

to explain and control the complexities of EEs. However, as aptly proposed by Stam (2018), 

public policy in the EE context should be a continuous process that involves diagnosis, debate, 

policy prescription, implementation, and evaluation.  

Thus, from the analysis of the select sample of top-tier journal papers, one can conclude 

that there are still many avenues of research on EEs that are open for the academic community 

to contribute for policy making. Studies about entrepreneurial ecosystem are still lacking on 

providing results that bring consistent implications for the integral public policy process, 

hopefully indicating how to better diagnose EEs, leading to informed choices on stimulating 

entrepreneurial activities that create sustainable value for society, which will be implemented 

and thoroughly evaluated allowing for corrections or adjustments when needed.  

 

5 Conclusion 

 

This paper aimed to reveal the implications for PfE found in the extant literature on EE. 

Having analyzed the full set of EE articles published in four top-tier journals, its results 

contribute towards this research field in three directions. 

First, presenting suggestions, recommendations or discussing implications of the EE 

research for public policy is not a fully institutionalized practice among researchers. Thus, 

editors of journals in the entrepreneurship field should stimulate researchers incorporating in 

their research reports this kind of content in the concluding session of the papers. 

Second, among the papers that presented PfE implications of their results, the dominating 

focus was on policy formulation. A complete neglect of the other phases of the public policy 

process leads to concerns about the practice-oriented knowledge that these studies have 

produced. Thus, for better informed public policy processes, researchers should also reflect on 

their results’ implications for diagnosing, evaluating, formulating, implementing, and 

monitoring EEs development.  

Third, most of the implication and recommendations present in the analyzed papers were 

not detailed enough for use by policy makers. A more careful and comprehensive investigation 

of EEs emergence and dynamics may help in bringing out of research more detailed policy 



 

 

 

 

making suggestions. In this sense, there is also a lack of research about the public policy process 

in entrepreneurial ecosystem. This kind of research may also contribute to the debate on the 

effectiveness of PfE in face of doubts raise by some of its critics, such as those in the fourth 

group of papers identified in this study. 

Finally, this study is not without limitations. First, the small sample of papers, although 

published in top-tiers journal, may have provided a partial view of the extant literature. Further 

studies with larger samples of papers may complement the finding here reported. Second, this 

paper has an implicit assumption that the EE literature is accessible and useful for EE 

policymakers. However, one must consider that this is an assumption yet to be verified, with 

empirical studies with policy makers. This is a further line of investigation that is open to EE 

scholars. For now, considering the lack of evidence in one or another direction, one cannot 

avoid some discomfort with the following argument:  
Much entrepreneurship scholarship implicitly assumes entrepreneurs and 

policymakers to be the primary audiences for our research. That is evident, among 

other things, from the discussion sections of typical academic entrepreneurship 

papers. Apart for stating implications for future scholarship, often they include 

subsections with titles such as ‘‘implications for entrepreneurs’’ and ‘‘implications 

for policymakers’’. While we don’t believe that many expect entrepreneurs or 

policymakers read academic journals, we also wonder if and how they can inspire 

research relevance” (WIKLUND; WRIGHT, ZAHRA, 2019, p. 427) 
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Resumo: O objetivo dessa pesquisa é compreender como o desenvolvimento territorial 

sustentável é promovido em uma região por meio da análise das ações do Geopark Araripe, o 

primeiro geoparque das Américas e do hemisfério sul detentor do selo da UNESCO. 

Desenvolveu-se um estudo qualitativo, empregando-se o método de estudo de caso, com 

entrevistas com gestores do Geopark Araripe, análise de documentos e webconferências. Os 

resultados apontam que há um desafio de integração dos nove municípios que compõem o 

Cariri para a administração territorial. Verificou-se a necessidade de integrar diferentes atores 

e o envolvimento da comunidade que compõe o território para a compreensão das 

características que fazem aquela região única, suas características sociais, espaciais, culturais 

e econômicas. Levantou-se diferentes ações do Geopark Araripe que contribuem para o 

desenvolvimento territorial sustentável e para a atividade empreendedora na região. 
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Patrimônio Territorial. 

 

 

1 Introdução 
 

Um território simboliza um arranjo de relações com raízes históricas, ordenamentos políticos e 

identidades que exercem um papel ainda pouco explorado no próprio desenvolvimento econômico e 

sustentável. Abromovay (2000) aponta que a economia vem ao longo da história focando em ciclos 

econômicos e nos setores que mais ganham destaque no desenvolvimento, porém, o interesse pela 

dimensão espacial ou territorial ainda é recente. A dimensão espacial ou territorial representa a 

utilização e apropriação do território, e está vinculado a gestão sobre a governança espacial ou ao 

gerenciamento do território. Corresponde aos lugares de poder sobre o espaço e reforçando a disputa 

por práticas diferentes (ENRIQUEZ et al., 2011). A sustentabilidade compreende o meio ambiente de 

maneira ampla, levando em conta a troca entre a humanidade e o planeta, com o intuito de descobrir 

maneiras de convívio mais inovadoras, inteligentes e planejadas que gerem o menor impacto possível 

(FRAGA et al., 2020). 

A premissa básica e, ao mesmo tempo, a mais desafiadora do desenvolvimento regional encontra-

se em perceber as peculiaridades de cada local, sendo que aquilo que é projetado para um lugar pode 

não ser adequado para outro (CORIOLANO; VASCONCELOS, 2013). Vale salientar então que a 

preocupação com o desenvolvimento das regiões não é apenas um problema da política econômica, mas 

também uma questão de igualdade, tendo em vista que o desenvolvimento econômico, em sua grande 

maioria, necessita de uma representatividade no ambiente. Dentre as diversas abordagens de 

desenvolvimento regional, surge a teoria do realismo e dinâmica, a qual representa a implantação de 

ações e processos não lineares e participativos no ambiente a partir de um paradigma de crescimento e 

compreensão dos fatores endógenos presentes no local (CAPELLO; NIJKAMP, 2010). Essa abordagem 

é essencial para a compreensão do processo da sustentabilidade mediante o desenvolvimento regional.  



 

 

 

Ao abordar a instrumentalização da concepção da abordagem territorial da sustentabilidade, 

aponta-se nos projetos de administração territorial uma perspectiva e direcionado para o bem da 

comunidade e público (GONZALEZ-GARCIA et al., 2018). Os autores acrescentam ainda que fatores 

como a qualidade de vida da sociedade, considerando parâmetros de educação, saúde, segurança e 

moradia, são enfoques das iniciativas territoriais com o propósito de identificar a performance das 

regiões delimitadas ocupados por indivíduos com particularidades específicas. 

A proposta do Geopark Araripe é um convite a participação da comunidade no seu processo de 

manutenção, conservação e valorização. A fim de propiciar uma melhoria na qualidade de vida da 

população por meio do ecoturismo, conservação do patrimônio geológico e a geoeducação (MACEDO; 

PINHEIRO, 2014). A definição de geoparque surgiu na Europa, no final da década de 90, apresentando 

como propósito da sua operação o desenvolvimento de redes que possibilitassem uma permuta de 

experiências e promoção conjunta de cada membro que compõe a rede presente naquela localidade 

(BRILHA, 2009). Essa definição defende que as peculiaridades geológicas não podem ser separadas, 

com fim na exploração, do desenvolvimento econômico, social, ambiental, territorial e cultural do 

ambiente ao qual pertence, não podendo ser compreendidas separadamente (LUNAS et al., 2016). Os 

geoparques são compreendidos como espaços delimitados, formulado por práticas europeias, em que 

realizam uma gestão em rede pautada em três pilares: educação, turismo e conservação (BRITO; 

PERINOTTO, 2012). Os propósitos da criação de geoparques ultrapassam a conservação do patrimônio 

geológico e aderem a ações e atividades da divulgação do ecoturismo, educação ambiental e atividades 

de produção sustentáveis (UNESCO, 2017). O Geopark Araripe foi o primeiro geoparque das Américas 

e do hemisfério sul detentor do selo da UNESCO, compondo a Rede Global de Geoparques (MOURA-

FÉ, 2016). Além de estar situado na Bacia do Araripe – classificada como a maior bacia sedimentar no 

interior do Nordeste brasileiro, perpassando o sul do Ceará, noroeste de Pernambuco ao leste do Piauí, 

o referido geoparque apresenta um patrimônio geológico de mais de 150 milhões de anos (UNESCO, 

2017). 

A dimensão territorial do desenvolvimento possibilita o fortalecimento de micro e pequenos 

negócios na agenda dos municípios e regiões com o intuito de procurar um desenvolvimento que integre 

as dimensões econômicas e sociais (ROCHA; BURSZTYN, 2008). Sendo assim, a organização 

territorial é uma ação endógena porque segue encadeamentos históricos, procura uma melhora integral 

na qualidade de vida para toda a sociedade da região e reivindica o desenvolvimento integral da sua 

capacidade produtiva. Sua metodologia é holística, multidisciplinar e complexa (FRIEDMANN; 

WEAVER, 1981). O conceito de território como um local socialmente estruturado e construído deve 

ser base e guiar o procedimento de organização, procurando, assim, beneficiar as questões fundamentais 

no processo de desenvolvimento turístico com pilar endógeno: o potencial organizacional, as pessoas e 

a tecnologia, a condição produtiva – provida de uma variedade propícia de serviços econômicos 

concatenados –, o capital – concreto, social e corporativo – e também para o agrupamento de recursos 

posicionados que ajustam o território onde se fixa a execução turística (SILVA, 2006). 

A carência em ações de longo alcance, como pesquisa, educação e desenvolvimento, apresentam 

oportunidades e caminhos ainda não trabalhados. É nesse contexto que os geoparques surgem como 

uma possibilidade ao desenvolvimento sustentável da região, promovendo espaços, estratégias e 

acompanhamentos de ações, pesquisa e proteção da região onde estão inseridos. O Geopark Araripe, 

portanto, torna-se um relevante meio de compreensão da dimensão territorial da sustentabilidade e seu 

impacto no desenvolvimento regional e sustentável. 

O objetivo da pesquisa é compreender como o desenvolvimento territorial sustentável é 

promovido em um território por meio das ações do Geopark Araripe.  

A contribuição da pesquisa é apontar para sustentabilidade territorial como uma perspectiva 

teórica que integra diferentes stakeholders e destaca a importância do envolvimento da comunidade. O 

projeto territorial é destacado como mais abrangente que a iniciativa pública e privada, tornando-se um 

fenômeno que influencia toda a sociedade e o ecossistema em torno da organização. O desenvolvimento 

territorial sustentável envolve questões sociais, ambientais, culturais e históricas e é capaz de integrar 

diferentes atores com o propósito do desenvolvimento sustentável. 

 

 



 

 

 
2 Referencial Teórico 

 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, percebeu-se a necessidade de exercer um planejamento 

regional, produto da conscientização da população e da influência política e social para combater as 

desigualdades regionais – realidade frequente em grande parcela dos países ocidentais. O 

desenvolvimento regional ganhou mais força e representatividade por meio do processo de globalização 

das economias e vem ganhando destaque, em segundo lugar, na ciência econômica (DINIZ; CROCCO, 

2006). Surge, então, um novo paradigma, pautado na participação social para o planejamento para a 

apropriação do espaço, valorizando as características locais, visando o desenvolvimento e, dessa 

maneira, potencializando o uso dos recursos humanos, institucionais e ambientais da localidade 

(OLIVEIRA; LIMA, 2003). O obstáculo que esse novo paradigma enfrenta, segundo os autores, é 

conciliar políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento e aos propósitos de cada região. 

A região pode ser compreendida como um local de troca, onde estão presentes pessoas que 

compartilham relação, informações e trabalho, dotada de forte identidade histórica e cultural (ZAPATA, 

2007). A autora ainda aponta que o conceito de região é semelhante ao de território e município, 

podendo também ser formado pela junção de diversos municípios dentro de um estado, ou mesmo pela 

soma de municípios presentes em mais de um estado, visto que o que caracteriza um território é a sua 

definição cultural, seu patrimônio imaterial e sua disposição de organização e capacidade de construir 

um futuro melhor. 

De acordo com as transformações ocorridas nas teorias de desenvolvimento regional, três 

períodos distintos podem ser reconhecidos. O primeiro período tem início em 1800 percorrendo até a 

metade do século XX, tendo como paradigma as teorias tradicionais de localização industrial, com 

destaque para os pensadores Thunen, Weber, Cristaller, Losch e Isard. Eles apontavam modelos de 

localização da produção para reduzir gastos de transporte. As teorias presentes nesse período focavam 

apenas em medir custos e lucros que determinada organização teria ao ser inserida em dada região, 

buscando discernir qual o local mais vantajoso (FOCHEZATTO, 2010). 

Já o segundo período foi representado pela implantação das teorias próprias de desenvolvimento 

regional, tendo início da década de 50, expandindo-se até o início dos anos 1980. Nesse intervalo de 

tempo surgiram definições e técnicas de desenvolvimento regional trabalhando em torno de alguns 

conceitos: 1) Polo de Crescimento: a vida econômica pode ser resultado da ação individual das 

organizações, responsáveis por coordenar e modificar toda a economia – também conhecidas como 

setores motrizes (PERROUX, 1964); 2) Causação Circular Cumulativa: processo que identifica se o 

crescimento econômico de dada localidade gera um “círculo vicioso”, resultado da migração de capital 

humano, deslocação para as capitais e aumento da taxa de natalidade. Em contrapartida, a relevância 

desse processo se encontra em evitar a falência de organizações, reduzir a taxa de desemprego e, 

consequentemente, gerar um crescimento econômico vantajoso para toda a região (MYRDAL, 1965); 

3) Efeitos Encadeadores para frente e para trás: também conhecido como efeito em cadeia para frente, 

é um conceito mais complexo para compreensão, pois é necessário acompanhar todos os processos de 

cadeia para trás, resultado da pressão de procura. Tais efeitos encadeadores acabam possibilitando a 

ampliação das dinâmicas econômicas por meio da participação de poucos setores produtivos em 

conexão com o sistema econômico, o que resulta em uma cadeia desequilibrada (HIRSCHMAN, 1958). 

Até os anos de 1970, o planejamento urbano e regional era compreendido como base keynesiana 

top-down, no qual as localidades não dispunham de autonomia sequer para delimitação de suas 

atividades produtivas, posto que o Estado era encarregado de acompanhar e orientar o desenvolvimento 

regional baseado numa perspectiva de atender a demanda. Fundamentadas na teoria endógena de 

desenvolvimento, as políticas de planejamento urbano e regional transformam-se em uma concepção 

bottom-up, cujo objetivo do desenvolvimento está inserido na produção endógena das economias 

regionais, ou seja, utiliza-se o potencial e a capacidade interna de cada localidade (DINIZ; CROCCO, 

2006). 

No início dos anos 1950, as teorias de desenvolvimento regional introduziram seus primeiros 

conceitos, apresentando uma metodologia dinâmica de auto-reforço, resultado de externalidades 

presentes na aglomeração industrial (CAVALCANTE, 2008). O autor não apresenta quem foi o 



 

 

primeiro teórico a comprovar a aglomeração como um fator de concentração de novas atividades e, por 

consequência, de crescimento, mas aponta como possível teórico Alfred Marshall. 

Após o início da década de 1990, desponta, como síntese conciliadora para as questões ambientais 

e políticas globais, uma nova geração de políticas regionais. Inspirada no paradigma do 

desenvolvimento endógeno, essa geração busca uma combinação entre o anseio da liberdade local e 

regional e um delineamento setorial e estatal. É nessa época que surgem novas políticas de incentivo à 

construção de sistemas regionais de inovação e de arranjos produtivos locais, que unem princípios de 

desenvolvimento horizontais às atividades e acompanhamentos verticais (ALVES et al., 2020). 

Segundo Diniz e Crocco (2006), essa transformação surgiu na compreensão de que uma atuação 

excessivamente exógena, dominada pela relação econômica presente nos países centrais, não é 

sustentável a longo prazo. Dessa maneira, esse novo paradigma surge no intuito de promover a 

racionalidade sistêmica, no qual a dimensão endógena é essencial no processo de desenvolvimento 

emancipatório. 

Quando se trata dos paradigmas do desenvolvimento local, Brose (2000) diz que são cinco: a 

inclusão social; o fortalecimento da economia local; a inovação na gestão pública; a gestão ambiental e 

uso racional de recursos naturais e mobilização da sociedade. A ideia de desenvolvimento sustentável 

surgiu na conferência internacional sobre a definição de desenvolvimento. Esse evento foi realizado 

para reavaliar o conceito de desenvolvimento da época sobre a noção de crescimento, o que gerou uma 

compreensão mais abrangente, pois incluiu fatores sociais e ambientais. Isso proporcionou a criação do 

conceito de desenvolvimento sustentável (BELLEN, 2006). 

Nas últimas décadas, a realidade mundial vem se transformando de maneira mais rápida, 

principalmente com foco nos problemas ambientais e sociais. Se desde os anos 70 se estabeleceu o 

desenvolvimento sustentável como medida preventiva, na atualidade e no futuro ele precisa ser 

compreendido como uma necessidade de sobrevivência e adaptação, tendo em vista os acontecimentos 

“em cascata” que demonstram, mais do que nunca, a importância dos ecossistemas e da sociedade 

(SANTOS, 2009). Um dos pontos desafiadores deste trabalho se encontra na ausência de um consenso 

mundial a respeito da sustentabilidade, tanto em relação à definição como à sua prática. Quanto à 

definição, o próprio termo “desenvolvimento sustentável” ainda está em construção; quanto à sua 

prática, não existe uma metodologia pré-definida ou que se encaixe em todas as localidades como uma 

prática universal (VEIGA, 2010). 

O estudo sobre o desenvolvimento econômico regional brasileiro ocorre por meio de modelos 

econômicos e suas relações com a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico. Investigar o 

desenvolvimento regional a partir de uma pesquisa histórica é um obstáculo para o pesquisador, porém 

também é necessário para melhor compreender qual a relevância dos aspectos além dos econômicos, e 

assim poder mensurar o efeito das políticas de desenvolvimento por meio das divergências regionais na 

região brasileira (VIEIRA; SANTOS, 2012). 

O desenvolvimento sustentável transforma o conceito de quantidade como sendo o mais 

importante e o transporta para a qualidade da preocupação e da valorização ambiental, tornando-se uma 

característica não que limita, mas transforma o desenvolvimento em uma maneira consciente de 

desenvolvimento (OLIVEIRA; LIMA, 2003). É preciso compreender a existência de uma parcela de 

ambiguidade sobre o intuito e as necessidades de políticas para o desenvolvimento local, tendo em vista 

que cada localidade tem suas necessidades, fraquezas e forças (BARQUERO, 1993). Algumas 

interpretações sobre o desenvolvimento colocam de lado a exclusividade dos objetivos econômicos e 

apontam objetivos necessários da política de desenvolvimento para preservar tanto o meio ambiente 

quanto o patrimônio histórico e cultural (CABUGUEIRA, 2000). 

Um exemplo disso é a região Nordeste brasileira, que é conhecida mundialmente pelo turismo e 

o seu segmento “sol e praia”, representado muitas vezes por um consumo sazonal e massivo inclusive 

no litoral. Essa realidade também é responsável pela degradação ambiental e pelo desgaste do próprio 

ambiente (MOURA-FÉ, 2016). 

A importância de integrar conceitos e a historiografia quando se fala de desenvolvimento regional 

reforça a ideia e a relevância das práticas culturais regionais e locais. Essa abordagem reflete sua 

relevância no estudo por haver comprovação científica e prática de que as características culturais 

componentes na população de cada região não são mecânicas ou deterministas, mas, sim, que a vida 

social e cultural é determinada por meio de aspectos relativos à economia e à vida material (VIEIRA; 



 

 

SANTOS, 2012). É a teoria do desenvolvimento endógeno que aponta e defende a questão regional, 

demonstrando as mais relevantes contribuições para os problemas de desigualdades territoriais e as 

ferramentas políticas mais eficazes para sua resolução (AMATO NETO, 2000). O desenvolvimento 

regional endógeno é um método participativo: as pessoas de determinada localidade, mediante suas 

potencialidades e aptidões, constroem um projeto de desenvolvimento que englobe uma maior 

participação da população, um maior equilíbrio de oportunidade e de sustentabilidade (ZAPATA, 

2007). 

Outro paradigma norteador do novo desenvolvimento é a implantação de laços de 

compartilhamento entre diversos agentes para gerar impulso e suporte aos processos endógenos de 

desenvolvimento (FONSECA et al., 2018). Tal compartilhamento, sendo pesquisa dos autores, 

demanda redes de agentes localmente articulados, trabalhando em conjunto. 

O progresso do desenvolvimento foi resultado de uma maior conscientização da sociedade sobre 

a condição de vida das futuras gerações, principalmente no que se refere ao conceito de 

desenvolvimento regional sustentável. Esse paradigma aborda princípios da sustentabilidade e pode ser 

vivenciado por meio de ações e políticas que abordem três princípios básicos: a importância social, a 

preocupação ecológica e a efetividade econômica (SACHS, 2002). A Organização das Nações Unidas 

(ONU, 2003) ainda enfatiza que construir um desenvolvimento regional com foco na sustentabilidade 

salienta e integra as esferas das dimensões social, ambiental e econômica. 

Além de um processo de remodelagem social, pautado na região em discussão e que enseja a 

evolução constante, é necessário haver a participação da sociedade que ali vive (BOISIER, 1996). A 

ideia presente, cujo foco é a região, é a demonstração de que ela vai além de um alicerce para as relações 

entre empresa e sociedade, pois cada região possui características sociais distintas que as diferencia das 

demais: são conexões que vão além de espaços naturais e valor de transporte e comunicação 

(ABRAMOVAY, 2000). O autor ainda aponta o desafio ao se falar no novo desenvolvimento 

econômico deixando de lado as raízes históricas, identidades e configurações políticas, tão apontadas 

como o objetivo do real desenvolvimento e ainda pouco exploradas e compreendidas. 

A compreensão de Desenvolvimento Sustentável e, mais propriamente, de Desenvolvimento 

Territorial Sustentável (DTS), pode ser concebido como um direcionamento de delineamento e 

administração territorial com enfoque no fomento de estratégias que unam as dimensões sociocultural, 

sociopolítica, sociológica e socioeconômica em escala local, promovendo procedimentos de 

desenvolvimento de identidades territoriais e independência singular de cada território (VIEIRA, 2009). 

Subsidiam essa discussão duas correntes teóricas: a do desenvolvimento territorial (PECQUEUR, 2009) 

e a do ecodesenvolvimento (SACHS, 1986; 2007). 

O ecodesenvolvimento surge como um novo modelo de desenvolvimento apontado por Sachs 

(1986), orientado para o reconhecimento de áreas locais e regionais, procurando novos métodos para 

resolver desafios, com a administração de recursos e do território, guiados pela soma de princípios 

éticos. O autor acrescenta, ainda, que o ecodesenvolvimento está orientado para o reconhecimento dos 

recursos específicos de cada região e da sua melhor utilização, considerando as informações ecológicas 

e culturais. 

Já o paradigma do desenvolvimento territorial, de acordo com Pecqueur (2009), está orientado 

para a gestão e participação dos atores locais (agentes de comércios, produtores, trabalhadores locais e 

governo local), considerando uma região concebida, fundamentada na premissa do arrolamento de 

produtos. Sendo assim, a junção entre o desenvolvimento regional ou local e o desenvolvimento 

sustentável aponta que, para atingir os seus propósitos, é preciso haver um alicerce nos princípios 

endógenos, proporcionar o uso de técnicas de autofinanciamento e incentivar o conhecimento social 

(SILVA, 2005). As discussões acerca do desenvolvimento sustentável, assim como na bibliografia 

acerca do desenvolvimento regional, apontam as dimensões territoriais da economia e da vida em 

comunidade. Compreende-se, então, a relevância desses conceitos nas agendas nacionais, considerando 

que o território pode ser entendido como a junção de conexões sociais delineadas no território, que 

podem unir-se e dissipar-se (MELO, 2010). 

 

 

 

 



 

 

3 Método da Pesquisa 
 

O estudo foi conduzido por meio de uma pesquisa qualitativa. O estudo qualitativo empenha-se 

para mensurar questões da realidade que não são capazes de quantificar, direcionando a sua percepção 

e explanação do objeto nas relações sociais (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). A pesquisa desenvolvida 

classifica-se como exploratória e descritiva. Exploratória, visto que a temática acerca do 

desenvolvimento sustentável, tendo um geoparque como papel impulsionador e incentivador, é recente 

e pouco explorada na área de administração. A parte exploratória da pesquisa consistiu em buscar 

maiores informações sobre as ações e os projetos de fomento ao desenvolvimento social, cultural, 

econômico, territorial e ambiental desenvolvidos pelo Geopark Araripe.  

O estudo de caso foi selecionado para a realização deste trabalho, pois se adequa às necessidades 

e aos objetivos da pesquisa dentro da complexidade do objeto em questão, além de possuir caráter de 

complexidade e detalhamento, e considerar o contexto no qual os fenômenos ocorrem. Yin (2001) 

aponta que o estudo de caso possibilita uma investigação para se preservar as características holísticas 

e significativas dos acontecimentos da vida real, como ciclos de vida individuais, processos 

administrativos e organizacionais, transformações presentes em regiões urbanas, relações 

internacionais, dentre outros fenômenos. 

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica acerca das dimensões da sustentabilidade, 

da teoria do desenvolvimento endógeno e também sobre o Geopark Araripe. Após esse momento, foram 

acrescidas também as lives, majoritariamente disponibilizadas pelo próprio Geopark ou por algum 

parceiro cuja temática complementava as teorias desta pesquisa. Por fim, utilizaram-se também as redes 

sociais e o site do Geopark como ferramenta para comprovar algumas ações e projetos, apresentando, 

em sua maioria, as fotos e as informações que foram divulgadas por meio da coordenação de 

comunicação.  

Para coletar os dados, foram utilizadas entrevistas com roteiro semiestruturado e o roteiro foi 

elaborado com base nos objetivos e subcategorias da pesquisa, além dos conteúdos teóricos que 

embasam e garantem a confiabilidade do estudo. O perfil dos entrevistados é apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Entrevistas com gestores 
Entrevistado Período de Atividade Data da 

Entrevista 

Duração Formato 

Coordenador do Setor de 

Geoconservação (E1) 

De 2004 a 2010 como 

estagiário. Coordenador do 

Setor de Geoconservação, de 

2012 até hoje. 

26/02/2021 01h e 

06min 

Online 

Coordenador do Setor de 

Desenvolvimento Sustentável 

Terriotiral e Geoturismo (E2) 

De 2015 até hoje. 03/03/2021 01h, 26min 

e 06s 

Online 

Coordenador do Setor de 

Cultura (E3) 

Desde 2009, sendo de 2011 a 

2014 como superintedente do 

Geopark. 

De 2015 a 2019 como 

presidente do Geopark. 

Coordenador do Setor de 

Cultura, de 2020 até hoje. 

22/03/2021 01h e 

24min 

Online 

Coordenadora do Setor de 

Educação Ambiental (E4) 

De 2008 até hoje. 24/03/2021 01h, 33min 

e 19s 

Online 

Diretor Executivo (E5) Não informado 01/04/2021 01h, 45 

min e 18s 

Online 

 

Optou-se, então, pelo uso de 11 materiais online, entre lives e eventos, para dar suporte à presente 

pesquisa. Os materiais utilizados estão descritos no Quadro 2. 

 

 

 



 

 

Quadro 2 – Materiais complementares 
Articulador Tema Data Duração Meio 

Geopark Araripe Geoconservação, Geoparques 

UNESCO e Transversalidades: O 

Geopark Araripe UGGp (L1) 

17 de junho de 

2021 

47min e 28s Youtube 

Geopark Araripe Geopark Araripe na Quarentena: 

Trilhas turísticas - Classificação e uso 

sustentável (L2) 

12 de maio de 

2020 

55min e 28s Youtube 

Geopark Araripe Geopark Araripe na Quarentena: 

Natureza e Desenvolvimento: uma 

relação possível (L3) 

15 de maio de 

2020 

55min e 31s Youtube 

LAURBS Mesa-redonda: “Sustentabilidade: do 

Discurso à Prática”(L4) 

12 de agosto de 

2021 

2h, 20min e 24s Youtube 

LAURBS I SIMURBS: Desenvolvimento e Meio 

Ambiente no Cariri e no Brasil (L5) 

11 de novembro 

de 2020 

2h, 31min e 54s Youtube 

CREA JR A Pedra Cariri: Da Formação à 

Extração (L6) 

29 de outubro 

de 2020 

1h, 22min e 44s Youtube 

Pensar Turismo 

Debate  

Geoparques como fator de 

desenvolvimento do geoturismo (L7) 

29 de setembro 

de 2020 

1h, 14min e 42s Youtube 

CREA JR Live: Análise socioambiental da 

mobilidade urbana no contexto das 

romarias do Juazeiro do Norte (L8) 

30 de outubro 

de 2020 

1h, 16min e 05s Youtube 

Geopark Araripe Tour virtual dos geossítios que 

compõem a rota cariri oeste (L9) 

03 de abril de 

2021 

1h, 12min e 26s Google 

Meet 

Silvio Carlos 

Silva Tur 

Falando de turismo e cultura – Cariri e 

Geopark Araripe (L10) 

27 de agosto de 

2020 

2h, 03m e 42s Youtube 

Geopark Araripe Geossituando com elas (L11) 16 de março de 

2021 

1h, 27m e 58s Google 

Meet 

 

A análise de dados empregou a técnica de análise categorial como parte dos métodos de análise 

de conteúdo proposto por Bardin (2016). As categorias de análise consideradas foram as cinco 

dimensões da sustentabilidade. A análise das entrevistas, do referencial bibliográfico e do material 

audiovisual permitiu a triangulação dos dados, a fim de apresentar os resultados do estudo. 

 

4 Resultados e Discussão 
 

A dimensão espacial ou territorial representa a utilização e a apropriação do território e está 

vinculada à gestão sobre a governança espacial ou ao gerenciamento do território. Corresponde aos 

lugares de poder sobre o espaço e reforça a disputa por práticas diferentes (ENRIQUEZ et al., 2011). 

Ao iniciar as entrevistas, foi relatado o quanto os próprios moradores da região ainda não 

conheciam verdadeiramente o território, algo que chamou bastante atenção e que foi se confirmando no 

decorrer das entrevistas. Essa também foi uma das primeiras percepções do coordenador do setor de 

desenvolvimento sustentável territorial e geoturismo. 
“Porque quando eu comecei a trilhar a chapada do Araripe, eu 

comecei a levar os alunos da universidade. Os alunos da educação 

física, da biologia, da geografia, da história, da enfermagem... e 

quase todo final de semana eu tinha um bando de alunos comigo 

dentro da floresta nacional do Araripe. E isso aconteceu 

naturalmente. E muitos alunos daqui locais, naturais do Cariri 

Cearense que não conheciam o seu patrimônio, né?” (E2). 

“A ideia é que a pessoa vá no geossítio, não como um fim, mas o 

geossitio é tipo um portal pra que ela visitando o geossítio queira 

conhecer o centro de cultura mestre Noza, ela vai querer conhecer o 

museu histórico de Juazeiro, ela vai querer conhecer o museu 

orgânico do seu Espedito Seleiro, e tudo isso tá linkado, então é 

dessa forma” (E1). 



 

 

Um dos carros-chefes do programa da UNESCO é a promoção do geoturismo, ou, popularmente 

chamado de ecoturismo ou turismo sustentável, é a elevação das características geomorfológicas que os 

territórios apresentam, é sua diversidade cultural, seus aspectos históricos e científicos, tudo isso 

representa o território do Geopark Araripe. Tal promoção ocorre ao ponto de instigar que o visitante 

fique mais tempo nas cidades, e também com que os moradores fiquem entusiasmados e curiosos para 

conhecer novos espaços, centros de cultura, tudo o que a região pode ofertar. Além disso, são 

necessárias ações que contemplem o desenvolvimento das comunidades por meio das próprias 

oportunidades e potencialidades presentes no território. 
“O quarto está ligado ao desenvolvimento territorial, você promover 

essas ações dentro de um contexto territorial que favoreça o que ele 

anteriormente comentou. É você ter um todo, onde você pode ver 

esse todo separado por partes, e você aproveitar essas partes e 

favorecer o desenvolvimento da população local, população local 

essa que pode ser o dono de um hotel 5 estrelas, a senhora que está 

plantando ali seus legumes numa horta comunitária, ou o artesão que 

está produzindo um artesanato com a identidade local, muitas vezes 

atrelado ao que nós chamamos de geoproduto, passa não só por essa 

identidade geográfica, mas geológica” (L7). 

Percebe-se que as ações de desenvolvimento territorial promovem o empreendedorismo, 

possibilitando que os negócios se fortaleçam em torno da identidade geológica local. É diante dessa 

perspectiva de desenvolvimento regional que o programa surge como um animador do território, 

fazendo ponte entre setores, instituições e pessoas a fim de gerar a promoção e, também, a valoração 

do território pela sua própria população. 
“Então neste momento eu estou pisando num território internacional 

UNESCO, tá? Isso é de muita relevância. E ainda não foi 

devidamente apropriado pela, pelos stakeholders, pela população 

caririense, isso ainda não foi devidamente apropriado, essa ideia de 

ser um território internacional UNESCO. [...] Só que não adianta só 

salvaguardar, não adianta só você preservar ou conservar, parecem 

sinônimos, mas na verdade não são. Este patrimônio, você tem que 

fazer a ponte do patrimônio existente no seu território com o 

stakeholder, tá?” (E2). 

Em uma perspectiva que pode ser compreendida como uma das precurssoras no ensaio de unir e 

associar as abordagens territoriais e corporativas da sustentabilidade, Kinlaw (1997), retrata as nações 

como provedoras de possibilidades ilimitadas para o desenvolvimento de seus cidadãos, necessitando 

respeitar a limitação das matérias-primas e dos ecossistemas da Terra, ou seja, a própria definição de 

desenvolvimento sustentável (LEIRIPIO et al., 2019). 

Kinlaw (1997) aponta ainda que, para que os Estados prossigam promovendo o desenvolvimento 

sustentável, as organizações requerem manifestar a definição de desenvolvimento sustentável por meio 

de suas atividades e conquistando lucro em prol da sua manutenção em longo prazo (LEIRIPIO et al., 

2019). Essa perspectiva também corresponde aos 161 programas de geoparques ao redor do mundo, 

como apontado durante entrevista com o coordenador do setor de desenvolvimento sustentável 

territorial: 
“Então nós falamos a mesma língua entre os 161 programas 

geoparques, todos nós entendemos que o nosso propósito é 

salvaguardar nosso patrimônio, fomentar o pertencimento local e 

animar a possibilidade do desenvolvimento territorial a partir de 

oportunidades nos stakeholders presentes no território. Então o 

geoparque como um todo ele deve, essencialmente, valorizar o seu 

território e dentro do seu território, seus territoriais 

obrigatoriamente” (E2). 

Dessa maneira, é necessário compreender e inserir a comunidade no território, quer seja na 

tomada de decisões, quer seja na participação e desenvolvimento de ações e projetos, visto que ninguém 

é capaz de conhecer o território tão bem quanto as próprias pessoas que o habitam. 
“A consideração para com a leitura deles do território, a gente não 

pode chegar e dizer: ah, nós somos especialistas vamos fazer desse 



 

 

modo, sem consultar aquela comunidade que mora próximo ao 

geossítio, sem consultar a população da cidade mais próxima que 

usufrui mais daquele geossítio” (L7). 

“A gente falar de desenvolvimento, falar de meio ambiente, trazer 

para os territórios e ver suas especificidades, nós estamos falando da 

vida, de como nós estamos vivendo, de como nós não estamos 

vivendo” (L5). 

Além da necessidade de valorar o território a partir de conexões culturais e sociais, no caso do 

Geopark Araripe é preciso levar em consideração também aspectos científicos e que contam a história 

da vida na terra, como indica a fala abaixo: 
“Porque Santana do Cariri é um dos sítios paleontológicos mais 

importantes do mundo. De 23 espécies de pterossauros, 18 estão em 

Santana, até agora, até agora 18 estão em Santana. Então isso é um 

absurdo, então Discovery Channel, National Geography, as 

principais universidades no cenário paleontológico de pesquisa 

nacional e internacional estão em Santana do Cariri por conta da sua 

relevância paleontológica” (E2). 

Apesar dos desafios enfrentados por ser um programa multidisciplinar que abrange seis 

municípios da região metropolitana do Cariri, o Geopark Araripe, sempre que avaliado pela rede global 

de geoparques, recebeu o selo verde, representando a relevância dos trabalhos que vêm sendo 

desenvolvidos e o impacto do projeto para o território. 
“O Araripe não, a gente nunca passou por isso, sempre foi cartão 

verde, é a terceira avaliação que a gente passa, né? Aos trancos e 

barrancos porque é difícil lidar com projeto de desenvolvimento 

regional, muitos desafios, ainda mais quando o negócio passa por 

seis municípios, então não é uma questão da gente gerir o território 

Cariri” (E1). 

Sendo assim, levando em consideração os objetivos deste trabalho, o indicador será representado 

pela junção de indícios que permitam a avaliação do desenvolvimento de dada região no empenho de 

se atingir o desenvolvimento sustentável. Dessa maneira, o Geopark Araripe também encontrou, 

durante esses anos de atuação, formas de medir e acompanhar o seu trabalho, quer seja índices 

monetários – como o sugerido abaixo, quantidade de bolsas científicas ofertadas aos alunos –, quer seja 

de quantos projetos e ações foram realizadas durante determinado período. 
“O desenvolvimento territorial lida muito com os índices, com a 

parte monetária, do que tá sendo gerado de renda, tem muito essa 

preocupação, a cultura da parte da, da nossa própria cultura que vai, 

que tem que estar ali junto com o geoparque” (E1). 

Para analisar o desenvolvimento regional sustentável e a sua melhoria, Guimarães (1998, p. 41) 

sugere indicativos em nove esferas: 1) existência de recursos naturais; 2) existência de atores sociais 

organizados; 3) existência de instituições locais para o desenvolvimento do território; 4) tipos de 

procedimentos para o desenvolvimento regional; 5) mudanças de cultura; 6) fortalecimento da cultura 

de confiança entre os atores; 7) capacidade de negociação dos atores locais; 8) acumulação de capital 

endógeno; 9) acumulação endógena de conhecimento e progresso técnico. 

É diante dessa compreensão sobre a complexidade de uma região e de todos os aspectos que a 

dinamizam e diferenciam das demais que, quando existe um projeto que pretende promover o 

desenvolvimento regional sustentável de uma região, é preciso levar tudo isso em consideração, indo 

além de aspectos econômicos, sociais ou territoriais propriamente ditos: é necessário levar em 

consideração, principalmente, o fator humano. 
“Daí a gente denominar geoparque mundial da UNESCO, os 

elementos naturais, que tem como carro-chefe no nascedouro da 

iniciativa do geoparque a geologia, elementos geológicos que 

contam e que apresenta a história da terra de modo tão distinto, que 

ele tem um interesse mundial. Um elemento que se agrega 

patrimônio natural geológico é humano, e, portanto, junto com a 

presença humana, você traz os elementos também da identidade que 

ornam, reforçam no mesmo nível de igualdade né? A importância 

desse território para o mundo” (E3). 



 

 

Sendo assim, é preciso compreender como funciona a gestão do Geopark Araripe juntamente 

com a gestão dos demais territórios: 
“E a gestão do Geopark Araripe ela funciona como um animador do 

território, como nós estamos falando de território complexo com 

vários modos de arranjo de gestão, nessa gestão do Geopark Araripe, 

a gestão administrativa que não superpõe à gestão administrativa 

política do território em nenhum nível, nem no nível da associação, 

nem no nível do empreendedor privado, nem no nível da gestão 

pública [...] então um dos grandes papéis da gestão é chamar esses 

atores para sentar ali, olha estamos aqui um projeto social, esse 

projeto tem um potencial, mas para chegar a esse plano de 

desenvolvimento sustentável ele precisa estar articulado” (E3). 

Percebe-se, portanto, que conseguir atingir a sustentabilidade é um dos principais obstáculos da 

organização política, pois é necessário promover a igualdade do desenvolvimento em todo o território, 

o que, segundo Melo (2010), é o pensar no todo, mas atuar no regional, garantindo a sustentabilidade 

ao desenvolvimento local.  

Como um dos principais desafios enfrentados pelo projeto, principalmente no seu início, segundo 

o coordenador de geoconservação e de cultura, foi exatamente a junção territorial e política das seis 

cidades que compõem o Geopark Araripe, havendo então a necessidade de atuação conjunta que até 

então não existia entre as prefeituras e todas as secretarias. 
“O Cariri hoje é um território de 9 municípios e o geoparque envolve 

somente seis deles, então o coração do Cariri está, é o Geopark 

Araripe, num desenho territorial” (E3). 

“Eu acho que tem um primeiro momento lá atrás que foi bem 

desafiador, que foi fazer o projeto geoparque funcionar. Porque unir 

território, a questão de unir o território para fins de gestão foi algo 

bem difícil lá atrás, fazer com que essa ideia fosse comprada não só 

pelo governo do Estado, mas fosse comprada por seis municípios, 

né? Se um município não quisesse a gente não tem como forçar esse 

processo e então esse foi um primeiro momento, um momento de 

amadurecimento ali, certo? Quando o projeto se estabeleceu, os 

municípios toparam, e o governo passou a apoiar também” (E1). 

Para tanto, torna-se necessário o diálogo entre a sustentabilidade e a administração territorial. 

Existe a urgência da união do empenho do Estado, das organizações e da sociedade civil, 

fundamentando a participação de diversas áreas do conhecimento por meio de um projeto inter e 

transdisciplinar, no intuito de delinear uma estratégia que compreenda a realidade, ultrapassando as 

limitações, divisões e valores imediatistas, que já demonstraram não ser suficientes para possibilitar 

uma relação benéfica entre homem e natureza. 
“Então quando a comunidade entendeu isso, e se começa a se 

apropriar dessa logo, você entendeu que o projeto está, é do 

território, esse projeto não é da iniciativa privada, da iniciativa 

pública, é um projeto do território. Não tem como avaliar um projeto 

de desenvolvimento econômico sem perceber essa variável, em que 

medida as pessoas querem, se interessam ou compreenderam que 

isso é um projeto do território” (E3). 

“Ao meu sentir, o principal fruto era as pessoas reconhecerem que 

estavam no território diferenciado, que esse território tinha uma 

memória importante sobre o ponto de vista da cultura, uma memória 

geológica diferente, tão importante para o mundo. Porque acontecia 

isso, tinha um sítio muito importante aqui a 300 metros da casa de 

um cidadão, ele tava ali, mas não se percebia que tinha, então era 

isso” (E3). 

O Geopark Araripe desenvolve atividades e ações, demonstradas na Figura 1, que contribuem 

com a promoção da dimensão territorial da sustentabilidade. 

 

 

 



 

 

 

Figura 1. Ações e projetos referentes à Dimensão Territorial da Sustentabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

As ações do Geopark Araripe no âmbito territorial visam a preservação e a potencialização do 

território para que a comunidade conheça o território e fortaleça o pertencimento local. A partir das 

ações de valorização territorial é possível que diferentes negócios sejam criados e prosperem em seu 

entorno. As iniciativas envolvem diferentes projetos que promovem o desenvolvimento regional. 

O Projeto Líderes do Cariri e o Projeto de Turismo para o Cariri Cearense tem a participação do 

Geopark Araripe e tem apoiado os empreendedores da região. O SEBRAE retomou o projeto Líderes 

do Cariri, que integrará líderes regionais para fomentar o desenvolvimento regional. O Geopark Araripe 

está representado no projeto pela Coordenadora de Desenvolvimento Territorial Sustentável e 

Geoturismo, Jeanne Sidrim. O objetivo é elaborar diversos projetos na área de turismo e comércio para 

o crescimento da região do Cariri (GEOPARK ARARIPE, 2021). 

O Geopark Araripe participa da construção de Projeto de Turismo para o Cariri Cearense 

construir, de forma dinâmica, um projeto turístico para a Região do Cariri cearense. Esse foi o objetivo 

da oficina “Design Thinking”, na qual representantes do Geopark Araripe participaram a fim de levar 

propostas para a construção de um Projeto de Turismo do Cariri Cearense. Os participantes, dos 

segmentos público, privado e terceiro setor, trocaram experiencias e sugestões para a construção de 

soluções inovadoras para os desafios da área de turismo (GEOPARK ARARIPE, 2021). 

Além disso, vários projetos com foco na economia verde vêm sendo desenvolvidos pela 

Universidade Regional do Cariri – URCA e pelo Geopark Araripe. Um deles é a construção de ateliês 

caseiros: o Cariri terá ateliês caseiros integrados em novo roteiro turístico. A região do Cariri em 

Barbalha terá os primeiros ateliês sustentáveis que serão construídos na casa dos próprios artesãos, 

gerando emprego e renda às comunidades do território UNESCO, Geopark Araripe. No espaço, eles 

podem ofertar oficinas aos turistas, vender artigos locais (geoprodutos), hortaliças e óleos essenciais. 

Outro projeto com foco na economia verde, desempenhado pelo Geopark Araripe, é o projeto que ensina 

moradores de comunidades carentes dos geossítios a gerarem renda. O projeto de Logística Reversa 

deve gerar emprego e renda para populações carentes do território Geopark Araripe, além de contribuir 

para alcançar três Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) (GEOPARK ARARIPE, 2021). 

 

5 Considerações finais 
 

A contribuição deste trabalho consiste em apresentar fundamentos teóricos e práticos que 

mostrem a contribuição do Geopark Araripe para o desenvolvimento sustentável na região do Cariri 

cearense. Esta pesquisa busca contribuir para a promoção de estudos sobre sustentabilidade e sobre o 

Dimensão Territorial 



 

 

impacto que projetos e programas regionais causam nos territórios. Por ser um tema que vem ganhando 

cada vez mais espaço, torna-se relevante a promoção de pesquisas para a análise desse fenômeno. 

O primeiro passo para o desenvolvimento regional territorial é que a população que compõe o 

território entenda as características que fazem aquela região única, pois é apenas a partir do 

envolvimento e da participação da comunidade, se apropriando do território que é seu, que será possível 

atingir o desenvolvimento territorial sustentável. Com o intuito de fazer com que isso aconteça, o 

Geopark Araripe desenvolve atividades e ações como a valorização do território, fomentar o 

pertencimento local, a preocupação em salvaguardar o patrimônio territorial e da mesma maneira 

encontrar formas de promover o desenvolvimento territorial, ressaltando a importância de conhecer 

realmente o seu território através da divulgação do mesmo. Sendo assim, o Geopark vem atuando como 

um animador do território, promovendo parcerias com stakeholders, instigando o pertencimento local, 

por fim, promovendo o desenvolvimento local. 

Conclui-se nessa pesquisa que a dimensão territorial da sustentabilidade é relevante para estudar 

contextos complexos, que integram diferentes municípios e atendem a critérios internacionais, como o 

Geopark Araripe. A sustentabilidade territorial apresenta-se como uma perspectiva teórica que integra 

diferentes stakeholders e destaca a importância do envolvimento da comunidade. O projeto territorial é 

destacado como mais abrangente que a iniciativa pública e privada, tornando-se um fenômeno que 

influencia toda a sociedade e o ecossistema em torno do projeto. Considera-se, portanto, que o 

desenvolvimento territorial sustentável envolve questões sociais, ambientais, culturais e históricas e é 

capaz de integrar diferentes atores com o propósito do desenvolvimento sustentável. Sugere-se que 

estudos futuros possam integrar diferentes dimensões da sustentabilidade como uma agenda de pesquisa 

para o desenvolvimento territorial, regional e sustentável.   

É importante salientar algumas limitações deste estudo. Uma delas consiste na dificuldade de 

realização de acompanhamentos mais desenvolvidos, devido ao contratempo que a pandemia impôs em 

não poder visitar as comunidades e as ações in loco, visto que os trabalhos estão sendo realizados com 

equipe reduzida e a maioria das ações não está ocorrendo presencialmente, por isso o número reduzido 

de observações. Outra limitação diz respeito à ausência de dados numéricos e impactos financeiros, 

dado que a proposta do trabalho se baseava mais no impacto de ações e atividades do que em dados 

numéricos propriamente ditos.  

Como sugestão para trabalhos futuros, sugere-se pesquisar a percepção da comunidade em 

relação à participação nos projetos, ações fornecidas pelo Geopark Araripe, assim como a percepção 

dos parceiros. Avaliar a percepção e o impacto por meio da percepção dos participantes e parceiros 

pode ajudar a promover dados empíricos para o estudo, além de dar mais ênfase e respaldo no que se 

refere às dimensões da sustentabilidade. Portanto, há oportunidades de pesquisa para o desenvolvimento 

e o aprimoramento do impacto propiciado pelo Geopark Araripe no desenvolvimento sustentável da 

região do Cariri. 
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Resumo: Com a escassez de documentos e publicações que relatem o movimento 
empreendedor capixaba, é proposta uma pesquisa qualitativa sobre o tema, onde foram 
realizadas entrevistas com 8 micro e pequenos empresários de um cluster comercial do 
município de Vitória/ES com o objetivo de identificar um possível perfil do 
microempreendedor local. Foram realizadas pesquisas em artigos e documentos sobre a 
temática, além da condução de entrevistas mediante elaboração de um questionário. As 
entrevistas foram descritas integralmente e a partir delas foram criadas categorias no intuito de 
se tabular os dados e interpretá-los por meio da análise de conteúdo. Os resultados apontam que 
os microempreendedores do cluster pesquisado se baseiam mais no método de tentativa e erro 
ou pela própria intuição, visto que não possuem planejamentos gerenciais pré-definidos. O 
presente estudo visa contribuir com futuras pesquisas sobre empreendedorismo no município 
de Vitória, bem como servir de projeto piloto para um estudo mais detalhado do 
microempreendedor capixaba. 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo. Microempreendedor capixaba. Cluster. Vitória. 
 
 
1 Introdução 

 
De acordo com Guedes (2009) a partir do momento em que as organizações não 

pudessem mais oferecer empregos seguros e estáveis, então as pessoas começariam a buscar 
novas formas de trabalho, mais independentes e flexíveis.  Diante dessas mudanças no mercado 
de trabalho e novas perspectivas de carreiras dentro das organizações, pode ser despertado o 
interesse nas pessoas em construir um negócio próprio. 

O termo Empreendedorismo, segundo Schumpeter (1934), surge com a função de 
romper o equilíbrio entre as empresas, causado pela criação ou aplicação de novas combinações 
de recursos por uma organização. Ferreira, Reis e Pinto (2017) destacam a importância de 
Schumpeter ao longo dos estudos até os dias atuais de uma lógica econômica e social para um 
desenvolvimento regional. Porém, hoje em dia, o empreendedorismo é visto de uma maneira 
um pouco diferente, segundo Hult et al. (2003) o termo está mais enraizado na cultura 
organizacional do que em um evento, interagindo com outras formas e arranjos organizacionais 
para produzir resultados empresariais efetivos. 

Segundo Castel (1999) o acirramento da crise econômica, social e política na década de 
1980, acrescida da crise da década de 1990, agravaram problemas como a flexibilização e 
“precarização” do trabalho, aumento da exclusão social e do desemprego. Diante dessa 
conjuntura, Assis (2006) chama atenção para o fato de que a partir de 1997 o Sistema Indústria 
(Federações das Indústrias, Confederação Nacional da Indústria (CNI), Serviço Social da 



 

 

Indústria (SESI), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Istituto Euvaldo Lodi 
(IEL) passou a adotar um novo discurso com ênfase na formação da cultura empreendedora no 
país. Tais discursos foram realizados pelo presidente da CNI (Confederação Nacional das 
Indústrias) e passaram a vincular o desenvolvimento sustentável com a formação e inovação de 
empreendedores. 

Na literatura capixaba não são encontrados muitos documentos, no que diz respeito à 
história empreendedora e o tema Empreendedorismo no município de Vitória/ES. Relatos de 
empreendedores de sucesso são as maiores contribuições que se tem referentes ao tema no 
estado, além disso, nestes relatos encontramos as experiências individuais de cada 
empreendedor e não de um histórico regional. 

As dificuldades, oportunidades, fracassos e sucessos em conseguir montar o próprio 
negócio são fatos que chamam atenção quando analisada a temática empreendedora. Desse 
modo, o objetivo do presente estudo foi analisar o perfil dos microempreendedores de um 
cluster comercial, localizado em um bairro do município de Vitória, bem como a visão que 
possuíam sobre o tema empreendedorismo. Foi proposto analisar as características em comum 
que possuem esses microempresários bem como o intuito de montarem seu próprio negócio na 
região. Com a realização de entrevistas foi possível identificar uma proposta de perfil dos 
microempreendedores locais que decidiram empreender, utilizando de suas ideias ou 
percepções compartilhadas com seus sócios. 

 Outra questão de relevância para este estudo foi a busca de contribuir para o estudo do 
tema em diversos clusters comerciais localizados no município de Vitória, buscando na 
literatura como vem sendo tratado o termo, assim como os estudos realizados sobre 
empreendedorismo no cenário capixaba. Este estudo também buscou abarcar a lacuna da 
pesquisa de Silva et. al. (2019), a qual o autor indicou analisar uma outra região/cidade para 
analisar o perfil/dificuldades dos microempreendedores. 

 As ações que impulsionam a difusão do empreendedorismo no Brasil como: iniciativas 
do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) com programas como 
Empretec e Jovem Empreendedor; inserção de cursos de empreendedorismo nas escolas de 
ensino médio, ensino profissionalizante e universidades; e movimento das incubadoras de 
empresas no Brasil; também são vistas, juntamente a este estudo, como parte integrante de um 
movimento na busca para compreender o perfil do microempreendedor capixaba.   
 
2 Referencial Teórico 

 
Apesar de existirem inúmeras definições para o termo “empreendedor” uma das mais 

antigas e ainda muito contemporânea é a de Schumpeter (1934) como sendo aquele que destrói 
uma lógica econômica para introduzir e criar novos serviços e produtos por meio de exploração 
de novas constituições empresariais. Autor este, fundamental quando exploramos o termo 
empreendedorismo, seja em âmbito econômico ou social quando observado o desenvolvimento 
regional (FERREIRA, REIS e PINTO, 2017). Algumas características dos empreendedores são 
apresentadas por Dornelas (2005): seres visionários; sabem tomar decisões; sabem explorar o 
máximo de oportunidades; seres dedicados; otimistas e apaixonados pelo que fazem; seres 
independentes; líderes e formadores de equipes; bem relacionados (networking); planejadores; 
assumem riscos; criam valor para a sociedade.  

Schumpeter (1934) define a atividade empresarial em um contexto dinâmico, no qual, o 
empreendedor é o agente que executa essa atividade como inovação no sistema econômico. Ou 



 

 

seja, para este autor o empreendedor introduz novos processos ou produtos, fazendo novas 
combinações dos meios de produção e de crédito, identificando novas fontes de suprimentos e 
criando novos tipos de organização. 

Garcia et. al. (2018) abordam a questão do empreendedor disruptivo, muito adotada nos 
estudos de Schumpeter, na qual o empreendedor é visto como aquele que quebra uma lógica 
social para inovar no mercado. O autor complementa que a inovação, quando aliada ao 
conhecimento técnico ou científico, tem maior probabilidade de prover sucesso ao negócio do 
que se for simplesmente gerada a partir da intuição do microempresário. 

Souza e Guimarães (2005) em sua análise epistemológica sobre o empreendedorismo 
identificaram que as sucessivas demandas por mudanças no perfil do empreendedor são reflexos 
de diferentes maneiras de inserção da empresa na sociedade. Segundo Assis (2006), buscando 
explorar ainda mais o tema Empreendedorismo, explica que existem pelo menos três enfoques 
teóricos que têm dominado os diferentes campos de discussão conceitual do 
empreendedorismo: econômico, comportamental e sociológico-cultural.  

Menezes e Olave (2016) e Assis (2006) acreditam que a figura do empreendedor pode 
ser definida como um agente econômico e um protagonista social, que com criatividade e 
atitude empreendedora, transforma um sonho em realidade, participando do processo de 
mudança, alavancando o desenvolvimento econômico e social e introduzindo inovações no 
mercado. Botelho, Lasso e Mainardes (2015) abordam os fatores de inovação no mercado 
capixaba, que se dá muito mais pela reformulação de processos já existentes do que inovações 
propriamente ditas em produtos/serviço. Esta é uma constatação que os autores fizeram 
mediante as falas dos empreendedores entrevistados, acreditando na inovação como uma 
importante diretriz para o sucesso do negócio na região de Vitória. 

Diversos autores da literatura recente sobre micro e pequenas empresas (AMARAL, 
2019; PERUFO e GODOY, 2019; PINHEIRO e NETO, 2019; SILVA et. al. 2019; GARCIA 
et. al. 2018; NASCIMENTO e BRAZ, 2018; BOTELHO, LASSO e MAINARDES, 2015) se 
debruçam sobre pesquisas em que procuram investigar os diferentes perfis e temáticas 
relacionados aos microempreendedores, alguns elencados nos estudos são: quais os principais 
entraves para se montar o próprio negócio; quais as características que um empreendedor deve 
possuir; o que motiva um empreendedor; se a inovação é crucial para manter a empresa no 
mercado; causas do fracasso das microempresas; dentre outas. 

A partir da década de 1990 é que começou a se formar no Brasil o movimento do 
empreendedorismo com o surgimento de entidades como o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas) e Softex (Sociedade Brasileira para a Exportação de Software) 
juntamente com a difusão de programas criados pela Softex em universidades/cursos de 
ciências da computação/informática espalhados pelo país. Antes da criação destas instituições, 
praticamente não se falava em criação de pequenas empresas e empreendedorismo 
(DORNELAS, 2005). 

Atualmente, no século XXI, a grande maioria do mercado brasileiro é constituída por 
micro, pequenas e médias empresa. Somente no Espírito Santo em 2016 as microempresas 
representavam 99,1% dos empreendimentos capixabas. (SEBRAE, 2017).  

 Segundo Freiling (2007) estas microempresas são as máquinas propulsoras que 
contribuem para o giro da economia brasileira. Estas pequenas e médias empresas são, na 
maioria das vezes, confrontadas com a concorrência acirrada e dinâmica, complexa e em 
ambientes de negócios turbulentos, e composta por clientes exigentes e poderosos, além de 
limitada fonte de recursos. Apesar de todas essas dificuldades, o potencial inovador e de alta 



 

 

flexibilidade aliado à informalidade da organização e o profundo impacto do proprietário no 
negócio, constituem atributos típicos de pequenas empresas que são “cases” encontrados em 
muitas literaturas (FREILING, 2007). 
 O empreendedorismo surge na literatura capixaba devido a um contexto de inclusão 
social e desenvolvimento sustentável, contribuindo assim para o surgimento do programa ES-
Empreendedor (ASSIS, 2006). Neste sentido, a autora aborda que para os dirigentes do 
programa foi incorporado um entendimento de que o investimento na capacidade 
empreendedora representa uma via alternativa para o desenvolvimento sustentável e a inclusão 
social. O programa ES-Empreendedor parte do princípio ideológico de que quanto maior for o 
número de empreendedores, maiores serão as chances de crescimento do número de empresas, 
que por sua vez poderão gerar mais empregos e, consequentemente, renda para o continente 
empregado nesses novos negócios. Ainda com referência a autora, os idealizadores do programa 
acreditam no efeito cascata do movimento, que significa uma maior arrecadação de impostos 
oriundos do aumento do número de empresas formais e, consequentemente, um maior 
investimento em saúde e educação (ASSIS, 2006). 

De acordo com os registros documentais analisados por Assis (2006), o programa atua 
de forma proativa tentando aperfeiçoar a legislação sobre educação no país, incluindo a 
disciplina Empreendedorismo em escolas de ensino médio profissionalizante, estágios, cursos 
superiores, além do ensino fundamental e infantil, com intuito de difundir a cultura 
empreendedora no âmbito escolar. Neste sentido, o programa ES-Empreendedor também possui 
um projeto de difusão do empreendedorismo na sociedade com a realização de palestras e ações 
de sensibilização, afirmando a atividade como um fenômeno coletivo para alcançar o sucesso 
do trabalho. 

Outra preocupação do programa está em reduzir a “taxa de mortalidade” das empresas 
brasileiras que, de acordo com dados divulgados pelo Sebrae, 23% das empresas nacionais 
encerram suas atividades com até 2 anos de existência. Em relação à taxa de mortalidade das 
micro e pequenas empresas – MPE, o Espírito Santo apresentou um índice de 20%, estando 
bem próximo da média nacional (SEBRAE, 2016). Estudos na literatura (AMARAL, 2019; 
PERUFO e GODOY, 2019; PINHEIRO e NETO, 2019) tentam identificar quais são as 
principais causas de mortalidade de empresas ainda em período de maturação, são diversos os 
achados encontrados na busca de se compreender aonde os microempreendedores estão 
errando. 

Algumas preocupações dos micoempreendedores da região de Vitória são expostas nos 
estudos de Botelho, Lasso e Mainardes (2015), que observaram nas falas dos entrevistados que 
para se manter no mercado capixaba as empresas precisam oferecer maior qualidade nos 
produtos/serviços e investirem na imagem da organização. Outros pontos foram relatados por 
empreendedores capixabas nas pesquisas de Nascimento e Branz (2018), de que a falta de mão-
de-obra qualificada e o excesso de burocracia se mostravam como dois dos empecilhos para se 
abrir um negócio na região de Vitória. 
 
3 Metodologia 
 

Nesta pesquisa de cunho exploratório, primeiramente foi feita uma análise em artigos, 
documentos e publicações sobre o tema empreendedorismo, seus conceitos e aplicações ao 
longo da história brasileira e no contexto capixaba. De acordo com Vergara (2000) as pesquisas 
bibliográficas são estudos desenvolvidos com base em material publicado em revistas e redes 



 

 

eletrônicas. Com base nesta afirmação, foram analisados periódicos científicos que relataram 
sobre o tema empreendedorismo no cenário capixaba, com intuito de trazer dados mais 
atualizados sobre o tema para o município de Vitória. 

Em relação ao estudo ter sido realizado em uma região que abrangia um cluster 
comercial, Vergara (2000) afirma que juntamente com observação participante podem ser 
realizados testes e entrevistas no local onde ocorre o fenômeno que se pretenda observar. Assim, 
foi elaborado um roteiro que, em conformidade com os estudos de Marques e Van Der Linden 
(2019), orientou a realização de entrevistas semipadronizadas baseadas em um questionário 
composto de perguntas abertas em conformidade à proposta da pesquisa. Vergara (2000) 
entende que a população amostral é o conjunto de elementos que possuem características que 
serão objeto de estudo. E ainda que esta amostra seja uma parte do universo escolhida segundo 
algum critério de representatividade. Com isso a população amostral desse estudo foram os 
empresários entrevistados, adotando o critério de representatividade e acessibilidade do 
pesquisador ao cluster comercial da região. 

Este trabalho possui como um dos pontos de referência para pesquisa qualitativa os 
estudos de Flick (2009) em que o autor aborda a interpretação dos dados deste tipo de pesquisa 
com peculiaridades temporais e locais, tendo como referência as atividades dos indivíduos 
inseridos em seu contexto. 

Foram entrevistados 8 microempresários de um cluster comercial da cidade de Vitória 
que, por iniciativa própria ou em conjunto com alguns sócios, decidiram montar um negócio. 
Os dados foram coletados por meio de um questionário semiestruturado, envolvendo questões 
abertas com a finalidade de levantar opiniões dos participantes (CRESWELL, 2010). As 
entrevistas foram transcritas integralmente e a partir delas foram criadas categorias no intuito 
de se tabular os dados e interpretá-los por meio da análise de conteúdo de Bardin (2009), de 
forma a evidenciar melhor os dados coletados 

Para análise dos dados e resultados foram elencados os principais excertos das 
entrevistas, realizadas com os microempresários de um cluster comercial da cidade de 
Vitória/ES, alocando tais excertos em 5 categorias: Motivações para o negócio próprio; Plano 
de Negócios inicial; Identidade de um empreendedor; Inovação no mercado capixaba e 
Dificuldades em montar o próprio negócio no contexto Capixaba. 

Os conteúdos das entrevistas, além de relacionados com as categorias de análise, foram 
analisados por meio de temas identificados pelo autor e confrontados com o referencial teórico 
deste estudo, similarmente aos estudos de Moreira, Almeida e Vieira (2020), preservando e 
valorizando a percepção do entrevistado sobre as questões levantadas nas entrevistas, ao mesmo 
tempo em que foi mantido o sigilo quanto à identificação dos entrevistados, sendo representados 
pelas siglas E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 e E8. 
 
4 Análise dos Dados e Discussão dos Resultados 
 

Os dados apresentados pelas categorias abaixo foram elencados de acordo com o 
surgimento de temas identificados nas falas dos entrevistados, não necessariamente as 
categorias apresentam a totalidade dos empresários deste estudo por se ter alcançado a saturação 
dos dados em determinados casos. 
 

1) Motivações para o negócio próprio 



 

 

 Para tabulação da categoria Motivações para o negócio próprio foram analisados os 
principais excertos das entrevistas correlacionados aos temas identificados pelo autor deste 
estudo, conforme o Quadro 1.  
 
Quadro 1: excertos das entrevistas e temas identificados da categoria Motivações para o negócio 

próprio 

Entrevistados Excertos das entrevistas com os microempresários locais 
Temas 

identificados 

E1 Oportunidade do ponto e o produto diferenciado. 
Oportunidade 
pela demanda 

local 

E2 
O estilo de vida que a gente leva. A própria vida de ser empresário, a parte 
boa do ser empresário me motivou. 

Dono do 
próprio negócio 

E4 
Nunca quis fazer concurso público. Aposentadoria não é prêmio para quem 
gosta de trabalhar. Você já viu algum artista, músico ou poeta se 
aposentar? Eles não se aposentam porque gostam do que fazem. 

Dono do 
próprio negócio 

E5 

Na época eu tinha uma insatisfação com a condição de ser empregado [...] 
tinha a possibilidade de ser mandado pra qualquer lugar do Brasil pela 
Aracruz celulose[...] eu não tinha o controle da situação, podia ser 
mandado embora com qualquer oscilação do mercado. 

Dono do 
próprio negócio 

E6 

Dentro das nossas possibilidades e dentro das características pessoais de 
cada um, a gente achou que encaixaria ter um bar. Surgiu de 2 e 3 anos de 
experiências, acertos e erros. Não buscamos o conhecimento adequado. 
Tinha a ideia de restaurante, porém a idéia do bar era mais fácil. Buscamos 
dois pontos em Vitória. Só tinha dois Points a Praia do Canto e Jardim da 
Penha. A rua da lama (jardim da penha) era muito “morno”, porém 
achávamos que os professores da UFES e os morados de Jardim da Penha 
poderiam vir para cá. 

Oportunidade 
pela demanda 

local 

E7 

Tenho um doutorado em ciências políticas e percebi a possibilidade de 
trabalhar na política sem ser político. No ponto de vista empresarial foi 
que percebi que [...] uma empresa não tem como crescer sem ter um 
produto de escala. No nosso produto temos condições [...] de colocar a 
pesquisa para o campo no dia seguinte. 

Dono do 
próprio negócio 

E8 
Fui motivado pela necessidade de desenvolver alguma ideia num momento 
de desemprego. A necessidade de abrir meu próprio negócio associada à 
experiência familiar [...]. 

Necessidade de 
renda 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 
 

Apesar de certa pluralidade, os entrevistados possuem algumas histórias convergentes 
sobre a motivação que tiveram para abrirem seu próprio negócio. O tema identificador Dono 
do próprio negócio aparece na fala de mais de 50% dos entrevistados para explicarem o que os 
motivou a abrir o seu próprio negócio. Ser dono do próprio negócio é uma das motivações 
elencadas pelos microempreendedores nos estudos de Araújo et. al. (2017); Menezes e Olave 
(2016); Freire (2016) e Freilling (2007). 

Em relação ao tema identificado Oportunidade pela demanda local apareceu na fala de 
2 entrevistados (E1 e E6) que expuseram como exploraram o potencial do mercado capixaba 
para abrirem seu próprio negócio. 

Os dois temas identificados nos parágrafos anteriores estão em consonância com os 
estudos de Perufo e Godoy (2019), aonde os autores elencaram os motivos principais relatados 



 

 

por microempresários que os levaram a abrir o próprio negócio, sendo identificados como: 
Identificação de uma oportunidade e Desejo de ter o próprio negócio.  

Especificamente foi identificado o tema Necessidade de renda como fator determinante 
para montar sua empresa na fala de apenas 1 entrevistado (E8). Este dado pode ser analisado 
em conjunto com os resultados do relatório GEM (Global Entrepreurniship Monitor – 2018) 
que mostra a existência de um alto índice de empreendedores no Brasil que abrem um negócio 
por necessidade e não por vocação. Este resultado também foi ao encontro dos estudos de 
Perufo e Godoy (2019) que identificaram o Desejo de aumentar a renda como o terceiro fator 
mais importante para os microempreendedores quando decidem montar o próprio negócio.  

O dado deste último tema identificado diverge, em grande parte, da literatura sobre 
empreendedorismo, que observa a necessidade de uma fonte alternativa de renda como um dos 
principais fatores para empreender por conta própria, caso não evidenciado na fala da maioria 
dos entrevistados deste estudo. 
 

2) Plano de Negócios inicial 
 Para tabulação da categoria Plano de Negócios inicial foram analisados os principais 
excertos das entrevistas correlacionados aos temas identificados pelo autor deste estudo, 
conforme o Quadro 2.  
 

Quadro 2: excertos das entrevistas e temas identificados da categoria Plano de Negócios inicial 

Entrevistados Excertos das entrevistas com os microempresários locais 
Temas 

identificados 

E1 Não possuo. 
Não possuía 

Plano de 
Negócios 

E2 
Foi mais ou menos um ano de planejamento até o dia em que resolvemos 
gastar alguma coisa para montar o negócio. Agente até mudou de produto 
durante o plano. 

Possuía Plano de 
Negócios 

E3 
Não. Estamos montando um planejamento agora. No início foi aquele 
negócio de vestir a camisa mesmo. 

Não possuía 
Plano de 
Negócios 

E4 Não. Foi mais na perseverança e na vontade. 
Não possuía 

Plano de 
Negócios 

E5 

No começo agente não cheguei a montar um plano de negócios. Fui mais 
no apetite ao risco do que no planejamento [...] fiz tudo errado [...] deu 
certo porque o produto era bom e tinha uma demanda boa [...] podia ter 
ganhado muito mais dinheiro se eu tivesse feito um planejamento 
decente. 

Não possuía 
Plano de 
Negócios 

E6 
Nós começamos em 1996. Aquela época nem se pensava em montar um 
plano de negócios. 

Não possuía 
Plano de 
Negócios 

E7 

Não. Nós começamos tateando e só fomos montar um plano de negócios 
depois de uns cinco anos. Era um negócio muito pequeno, a gente não 
tinha certeza se iria dar certo. Por isso hoje nós temos um consultor que 
vem de tempos em tempos para atualizar o nosso plano de negócios. 

Não possuía 
Plano de 
Negócios 

E8 Não. Confiei na minha intuição. 
Não possuía 

Plano de 
Negócios 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 



 

 

 
Apenas o entrevistado 2 afirmou que antes de abrir o seu negócio possuía um 

planejamento, identificado pelo tema Possuía Plano de Negócios. 
Há que se destacar os pontos expostos por Freire (2016) em relação ao planejamento 

como fator crucial, além de ser o primeiro passo para micro e pequenos empresários que 
pretendem abrir e gerir eficazmente o seu negócio. Por conseguinte, de acordo com o Sebrae 
(2016) os empresários vêm planejando mais e com isso a taxa de mortalidade nas empresas está 
diminuindo.  

Os outros entrevistados afirmavam que na época nem se pensava em ter um plano de 
negócios. Alguns ainda afirmam que a abertura da empresa foi mais pela vontade de se montar 
o seu negócio e mais na intuição do empresário. O entrevistado 5 afirmou que se na época 
tivessem montado um plano de negócios hoje em dia estariam colhendo melhores frutos. Todos 
identificados pelo tema Não possuía Plano de Negócios. 

Um ponto interessante levantado pelos entrevistados quanto à confecção de um Plano 
de Negócio para montarem seu empreendimento vai ao encontro dos estudos de Ferreira et. al. 
(2012) sobre a sobrevivência das micro e pequenas empresas, apontando a falta de planejamento 
e plano de negócios dos microempreendedores têm uma relação direta com a falência prematura 
das microempresas. Uma outra questão que reforça os dados apresentados nessa pesquisa, 
mediante a fala dos entrevistados, foram os apontamentos feitos por Amaral (2019) em que as 
características empreendedoras de menor incidência em seu estudo foram: Correr riscos 
calculados e Planejamento e monitoramento sistemático. Características essas que corroboram 
o fato de um microempreendedor iniciar seu empreendimento sem montar um Plano de 
Negócios.  

  
3) Identidade de um empreendedor 

 Para tabulação da categoria Identidade de um empreendedor foram analisados os 
principais excertos das entrevistas correlacionados aos temas identificados pelo autor deste 
estudo, conforme o Quadro 3.  
 

Quadro 3: excertos das entrevistas e temas identificados da categoria Identidade de um 
empreendedor 

Entrevistados Excertos das entrevistas com os microempresários locais Temas identificados 

E1 
Ter um espírito de liderança, saber identificar as oportunidades de 
mercado, saber gerir as pessoas em seu trabalho. Ter confiança no 
[...] seguimento que você vai atuar.  

Conhecimento de 
mercado  

e 
Relacionamento 

Interpessoal 

E2 

A primeira coisa é a pessoa entender do que ela está fazendo [...] a 
pessoa precisa ter o mínimo de noção daquilo que está fazendo. A 
segunda é o compromisso com ela mesma, o que ela planejar para 
ela, tem que externalizar para a empresa.  

Conhecimento de 
mercado 

E3 
É ter coragem e responsabilidade em ter um controle financeiro da 
empresa e um planejamento. 

Planejamento/Controle 
Financeiro 

E4 

Em qualquer lugar o cara tem que ter muita energia e perseverança 
[...] Quando a gente abriu a empresa demoramos 6 meses para 
regular a empresa, se ficássemos fechados sem funcionar este 
tempo agente taria quebrado. O difícil muitas vezes é ter a noção 
de como lidar com o seu negócio. 

Perseverança/Coragem 
no mercado 



 

 

E5 Uma boa rede de relacionamentos também ajuda muito.  
Relacionamento 

Interpessoal 

E6 

Ter preparo acadêmico, preparo técnico, conhecimento do 
mercado. Você não pode deixar de ter: muita garra, muita 
determinação, direcionamento e o que dizem hoje em dia: foco. Ter 
empatia com as pessoas, ser uma pessoa servil.  

Perseverança/Coragem 
no mercado 

e  
Relacionamento 

Interpessoal 

E7 

É saber aplicar os recursos da empresa para o seu próprio 
funcionamento e crescimento mercadológico, aproveitando e/ou 
descartando as oportunidades e propostas que aparecem no dia-a-
dia.  

Planejamento/Controle 
Financeiro 

E8 
Uma boa dose de coragem, dinamismo e foco no seu negócio, 
principalmente no período de consolidação da empresa no mercado 
que dura em torno de 2 anos. 

Perseverança/Coragem 
no mercado 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 
 
 Assim como as características inerentes a um empreendedor, quando questionados sobre 
o perfil de um empreendedor os entrevistados também apresentam diferentes óticas, 
representadas pelos diversos temas identificados abaixo: 
 Perseverança/Coragem no mercado – foi identificado que 3 dos entrevistados (E4, E6 
e E8) elencaram esse tema para demonstrar o que um empreendedor precisa possuir no mercado. 
Aliado a este tema identificador Garcia et. al. (2018) pontuou a paixão pelo negócio como a 
principal fonte de ânimo, dos empreendedores entrevistados, para enfrentarem o mercado. 

Relacionamento Interpessoal – foi identificado que 3 dos entrevistados (E1, E5 e E6) 
acreditam que saber lidar com pessoas é fundamental no perfil de um empresário. Estes dados 
vão ao encontro dos estudos de Barreto e Nassif (2014), abordando que o empreendedor precisa 
ser um líder que se esforce para mudar algo que não está de acordo com as expectativas do 
cliente. O respeito e comprometimento dos microempreendedores com seus empregados 
também foi observado como aspecto crucial do relacionamento interpessoal, deixando uma 
relação mais íntima entre patrão e empregado. Botelho, Lasso e Mainardes (2015) também 
observaram em seus estudos que um bom relacionamento interpessoal com fornecedores e 
clientes pode ser visto como fator de sucesso para as empresas capixabas e até mesmo como 
um fator de inovação no negócio, visto que muitas empresas não o possuem. 

Planejamento/Controle Financeiro - foi identificado que apenas 2 entrevistados (E3 e 
E7) expuseram a questão da organização financeira como preponderante na identidade de um 
empresário. Um aspecto negativo associado à mortandade das empresas nos primeiros anos de 
vida, e que é evidenciado por diversos autores (DORNELAS, 2005; PERUFO e GODOY, 2019; 
PINHEIRO e NETO, 2019) está relacionado à falta de planejamento estratégico dos 
empresários na gestão do seu negócio. 

Conhecimento de mercado - foi identificado que apenas 2 entrevistados (E1 e E2) 
julgaram importante ter sapiência dos setores de mercado que se pretende empreender, para que 
o indivíduo possa explorar as oportunidades de negócio. Este é um aspecto também abordado 
nos estudos de Pinheiro e Neto (2019), em que os autores observaram a falta de conhecimento 
dos empresários mediante ao mercado que estavam inseridos. 

 
4) Inovação no mercado capixaba 

 Para tabulação da categoria Inovação no mercado capixaba foram analisados os 
principais excertos das entrevistas correlacionados aos temas identificados pelo autor deste 
estudo, conforme o Quadro 4.  



 

 

 
Quadro 4: excertos das entrevistas e temas identificados da categoria Inovação no mercado 

capixaba 

Entrevistados Excertos das entrevistas com os microempresários locais 
Temas 

identificados 

E2 

Aqui em Vitória ainda não. O cara pode olhar muitas coisas no Brasil e 
trazer para cá e fazer algumas mudanças. A cabeça das pessoas aqui de 
Vitória ainda é pequena. Acredito se você quiser começar uma coisa nova, 
não deve ser aqui em Vitória. Aqui é muito pequeno. 

Inovação ainda 
não é vital no 

mercado 
capixaba 

E3 

A Inovação é algo difícil de medir. Simplesmente por entregar no prazo o 
software de qualidade as pessoas veem isso como inovação por não 
estarem acostumadas com isso. Porém isso para gente não é inovação. 
Acredito que é importante ter capacidade de ter diferencial, porém não é 
vital por não possuírem concorrentes que trabalham com inovação.  
 

Inovação ainda 
não é vital no 

mercado 
capixaba 

E5 

Tem que buscar algum diferencial [...] para construir um pouco de 
barreiras de entradas [...] qualificação técnica alta [...] senão começa a 
competir por preço e não tem barreiras de entradas [...] senão seu produto 
vira commodity. Sem dúvida o empreendedor precisa ser inovador [...] para 
ter um negócio inovador não precisa ter muito investimento [...] precisa de 
ter conhecimento. 
 

Barreiras à 
entrada como 

inovação 

E7 

A cidade está mudando os seus padrões, os empresários terceirizados saem 
para montar seu próprio negócio. Há esta preocupação sim. O perfil do 
negócio muda sempre. Estamos no núcleo da inovação, e com capacidade 
de compreender a inovação no consumidor e não no produto.  

Inovação 
focada no 

consumidor 

E8 
[...] no mercado capixaba é típico se ver empresas que abrem e fecham as 
portas em pouco tempo. Trazer uma novidade é um grande atrativo para o 
público, mas, no entanto, saber manter o atrativo é que é o grande negócio. 

Manter a 
Inovação 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 
 

Com relação à necessidade de ser inovador no mercado capixaba, foi possível observar 
certa divergência entre alguns entrevistados.  
 Por meio do tema identificador Inovação ainda não é vital no mercado capixaba foi 
observado que 2 dos entrevistados (E2, E3) entendem que o mercado capixaba ainda é 
considerado pequeno para se inovar ou que ainda a inovação não seja um ponto de diferencial 
competitivo no mercado local.  
 Isto posto, se encontra divergência com os temas identificados Inovação focada no 
consumidor e Manter a Inovação observados nas falas dos empresários E7 e E8 
respectivamente, compreendendo que a inovação é um fator crucial para mostrar a novidade do 
produto e dinamismo no mercado. Ainda pode-se destacar a fala do entrevistado E5 a qual 
expõe as barreiras à entrada que o microempreendedor deve possuir como diferencial para seu 
produto não virar comoditie, inovando no mercado. 
 Com relação à temática da inovação, Ferreira et. al. (2012) verificaram que a ausência 
de inovação de muitos microempreendedores está ancorada no medo de não agradarem seus 
clientes, optando por utilizarem os produtos tradicionais ou até mesmo copiarem os líderes de 
mercado no segmento do seu negócio. 
 Devemos analisar o fator inovação no mercado capixaba sob as perspectivas explanadas 
por Botelho, Lasso e Mainardes (2015), de que muitas empresas capixabas deixam de inovar 
devido à falta de recursos na região de Vitória e que, a grande maioria (79,83%) dos empresários 



 

 

capixabas concordam que um dos objetivos principais da inovação teria finalidade de aumentar 
a qualidade nos produtos/serviços. Contudo, deve ser observada neste tópico a proposição 
colocada por Drucker (2003) de que o empreendedor deve propor uma inovação que seja 
simples para o negócio, devendo ter foco. Ou seja, a inovação por mais simples que for sempre 
estará diferenciando o seu produto perante os demais, mesmo em um mercado não tão exigente 
como o capixaba, visto a fala dos entrevistados deste estudo.  
 

5) Dificuldades em montar o próprio negócio no contexto capixaba 
 Para tabulação da categoria Dificuldades em montar o próprio negócio no contexto 
capixaba foram analisados os principais excertos das entrevistas correlacionados aos temas 
identificados pelo autor deste estudo, conforme o Quadro 5.  
 
Quadro 5: excertos das entrevistas e temas identificados da categoria Dificuldades em montar o 

próprio negócio no contexto capixaba 

Entrevistados Excertos das entrevistas com os microempresários locais 
Temas 

identificados 

E1 
Uma das maiores dificuldades é a mão de obra qualificada [...] é difícil 
encontrar fornecedor para o seu produto [...] é muito carente de fornecedor. 

Mão de obra 
qualificada  

E3 

Um problema não só de Vitória, mas nacional é a burocracia de montar um 
negócio formal, dentro da legalidade.  
Em Vitória a dificuldade é achar pessoas que queiram trabalhar não como 
recursos.  

Burocracia 
e 

Mão de obra 
qualificada  

E4 A mão-de-obra no estado hoje está fraca. 
Mão de obra 
qualificada  

E5 
Mão de obra especializada [...] eu tenho que formar sempre [...] não 
consigo contratar no mercado uma pessoa pronta. 
 

Mão de obra 
qualificada  

E8 

O ramo de alimentação enfrenta os principais obstáculos na mão de obra 
qualificada que é muito escassa. 
Outro agravante e não menos importante é a burocracia na PMV 
(prefeitura municipal de Vitória), nos seus órgãos fiscalizadores e no 
despreparo das equipes de fiscalização que agem por conta própria, muitas 
vezes acima da lei. 

Mão de obra 
qualificada  

e 
Burocracia 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 
Como pôde ser observado a partir do quadro anterior que a totalidade dos empresários 

(100%) apresentaram o tema identificador Mão de obra qualificada como uma das principais 
dificuldades em abrir um empreendimento no cenário capixaba. Os empresários relatam que a 
mão de obra é muito “fraca” e escassa nesse cenário, ou ainda que não encontram trabalhadores 
com expertise para exercerem suas funções, precisando até mesmo de formar sua própria mão 
de obra. Possuir uma mão-de-obra qualificada é um dos fatores facilitadores para se abrir o 
próprio negócio, segundo Barbosa et. al. (2018). 

Corroborando com as questões colocadas pelos entrevistados em relação à falta de mão-
de-obra qualificada no contexto capixaba, Botelho, Lasso e Mainardes (2015) acreditam que 
faltam profissionais qualificados e experientes para trabalhar nas empresas na região de Vitória. 
Para além de um problema restrito à realidade local relatado pelos microempreendedores, Silva 
et. al. (2019) também identificou a baixa qualificação da mão-de-obra como grande entrave no 
processo de empreender, demonstrada na fala de 60% dos microempresários da cidade de 
Floriano/PI. 



 

 

Outro tema semelhante relatado pelos empresários foram as dificuldades com relação à 
burocracia na região, identificada pelo tema Burocracia, aonde os entrevistados relatam a 
pesada fiscalização de órgãos reguladores bem como as dificuldades burocráticas de se montar 
um negócio formal e dentro da legalidade. As dificuldades de adequação à legislação vigente 
também foram relatadas por microempresários nos estudos de Perufo e Godoy (2019) e Silva 
et. al. (2019). 

Em uma pesquisa com micro e pequenos empresários de Vitória, Nascimento e Braz 
(2018) constaram que a burocracia corresponde a 20% dentre os principais empecilhos para se 
montar um negócio na região, perdendo apenas para a cobrança de impostos com 56%. 
 
5 Considerações Finais 
 

A atividade empreendedora está relacionada com a capacidade que o profissional tem 
de criar, identificar novos recursos, habilidades de perceber novas oportunidades no mercado, 
enfim, a capacidade inovadora do empresário. No cluster comercial analisado no cenário 
capixaba, se notou levemente uma preferência pela inovação, visto que alguns 
microempresários entrevistados acreditam que Vitória ainda é uma capital pequena, na qual as 
pessoas não demandam inovação ou até mesmo o fato de não saberem se a inovação será 
percebida por seus clientes. 

Segundo dados do Sebrae (2014) mais da metade dos microempreendedores não 
realizam um planejamento prévio dos itens básicos de conhecimento da empresa como: número 
de clientes e hábitos de consumo do público-alvo; capital de giro necessário para abrir um 
negócio; número de concorrentes no mercado. Foi percebido que a grande maioria dos 
entrevistados não possuía um plano de negócios na época que resolveu montar o seu negócio e 
nem por isso tiveram suas empresas extintas. Este é um dado que pode ancorar base nos estudos 
de Freilling (2007), de que muitas micro e pequenas empresas possuem um grande potencial 
inovador e de alta flexibilidade no mercado, mesmo não possuindo um plano de negócios 
formalizado. Como também o fato de muitos microempreendedores se basearem no método de 
tentativa e erro (GARCIA et. al., 2018; FERREIRA et. al., 2012) para se estabelecerem no 
mercado. 

Muitas características dos microempresários capixabas observadas nas falas dos 
entrevistados deste estudo vão ao encontro do perfil dos empreendedores nacionais 
apresentados por Amaral (2019); Araújo et al. (2017); Freire (2016); Botelho, Lasso e 
Mainardes (2015); Barreto e Nassif (2014) e Dornelas (2005).  

Outro ponto relevante desta pesquisa é ir ao encontro dos estudos de Araújo et al. (2017) 
no que se refere a organização de um cluster. Os autores identificaram, por meio do perfil dos 
entrevistados, que em micro e pequenas empresas o processo decisório se torna intuitivo. Como 
pôde ser percebido neste trabalho, em que o processo de tomada de decisão dos 
micorempreendedores está mais pautado no método de tentativa e erro ou pela própria intuição 
dos donos, visto que não possuíam estratégias formais ou planejamentos pré-estruturados em 
suas empresas, dados que foram também auferidos nos estudos de Garcia et. al. (2018). 

Outro dado considerado relevante na fala dos entrevistados (E2, E4, E5, E6 e E7) ao 
longo das 5 categorias apresentadas nesta pesquisa, está relacionada ao quesito experiência 
versus preparação técnica/acadêmica do microempreendedor, identificado após tabulação e 
construção das categorias. Esta é uma análise citada no estudo de Ferreira et. al. (2012) na qual 
os autores constataram que a sobrevivência das micro e pequenas empresas mostram que: 



 

 

quanto maior a experiência do empresário, menor é o seu nível de escolaridade. Uma relação 
inversa que demonstra que os microempreendedores estudam mais para compensar a falta de 
experiência. Tal quesito pode ser verificado em estudos futuros visto que também é aventado 
nos estudos de Santos et. al. (2019). 

Uma das limitações deste estudo é o número da amostra utilizada. Se percebe que o 
número de profissionais entrevistados durante a pesquisa não é suficiente para traçarmos um 
perfil real e detalhado dos microempresários da região de Vitória. Esta pesquisa foi limitada às 
análises e percepções de 8 microempresários e, por isso, se reforça a ideia de que devem ser 
realizados estudos posteriores, a fim de moldar um perfil mais detalhado dos microempresários 
de clusters comerciais da capital do estado, utilizando este estudo como uma das referências 
sobre o tema Empreendedorismo Capixaba. Por conseguinte, este estudo se apresenta como 
uma proposta preliminar a partir da pesquisa de um cluster comercial do município de Vitória, 
se propondo com uma pesquisa piloto sobre o tema Empreendedorismo na região. 

Por fim, acredita-se ainda que o presente estudo possa contribuir com pesquisas na área 
do empreendedorismo no estado do Espírito Santo, uma vez que não existem muitos 
documentos em relação ao tema na região, com intuito de incentivar a pesquisa científica e 
contribuir como ponto de partida para a elaboração de estudos que proporcionem uma ampla 
visão do empreendedorismo capixaba. 
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Resumo: O acesso, no contexto contemporâneo, tem ganhado destaque frente aos desafios da 

inclusão, da justiça social, e da diversidade neurogênica. Nesta pesquisa são analisados 

horizontes que envolvem o espectro autista, o déficit de atenção e hiperatividade, a síndrome 

de Asperger, dentre outras condições que podem apontar condições de neurodiversidade.  

Diante de tal cenário, o artigo objetivou explorar, as iniciativas na perspectiva de inclusão de 

público neurodiverso. A metodologia da pesquisa, em linhas gerais é bibliográfica e 

exploratória. Os resultados demonstram que há iniciativas válidas adotadas, porém, ainda existe 

espaço para novos investimentos em pesquisa e ações práticas. A exemplo do relatado cita-se a 

economia solidária, que em algumas perspectivas de aplicação, alia neurodiversidade e 

empreendedorismo. 
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1 Introdução 

A neurodiversidade é condição social mais aceita na atualidade, com episódios bizarros 

e até cruéis na história humana, encontrando terreno fértil nos ideais científicos 

contemporâneos, em especial acerca do funcionamento do cérebro e que, em tese, explicam a 

pluralidade humana, tendo em vista que, per se, a arquitetura cerebral humana e os mecanismos 

evolucionários justificam tal pluralidade. Quomodo, têm ocorrido avanços significativos nessa 

área do conhecimento social e antropológico, dissipando as trevas do preconceito e da falta de 

conhecimento imparcial sobre o ser humano e sobre os mecanismos de constituição e 

desenvolvimento neurológico. 

A questão do acesso aos meios para provimento do próprio sustento, é questão premente 

para a humanidade e para o ser humano enquanto individualidade, pois dignifica o ser humano 

e abre perspectivas, inclusive sob a ótica de evolução e desenvolvimento humanos, também sob 

o enfoque do que propõe a teoria denominada hierarquia das necessidades humanas de Maslow 

(MASLOW, 1943). Esta teoria social aponta que para as pessoas alcançar os níveis mais 

elevados em termos de desenvolvimento humano e pessoal, os níveis mais basilares devem ser 

atendidos. E ao se prospectar sobre oportunidades em termos de mercado de trabalho, 

empreendedorismo e neurodiversidade há de se considerar que o indivíduo envolvido nessa 

questão (neurodiversidade) necessita de meios e oportunidades de acesso, para terem acesso 

igualitário às oportunidades de desenvolvimento e crescimento. 

Ao se falar em neurodiversidade convém esclarecer que o termo se refere à condições 

do desenvolvimento humano, que incluem mas não limitam-se a padrões físicos, de 

comportamento, intelecto cognitivos e outros. Por neurodiversidade, podem ser entendidas 



 

 

condições tais quais o espectro autista, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e a 

epilepsia, dentre tantas outras condições que poderiam ser categorizadas. 

Tal consideração é pertinente tendo em vista que tal público, neurodiverso, via de regra, 

buscam inserção social, na condição de cidadão e membro produtivo, com perspectivas pessoais 

futuras tal qual qualquer ser humano, limitado aos paradoxos de tempo e trabalho. (MOORE et 

al., 2021). 

E no caso de pessoas que apresentam a condição assim denominada, neurodiversidade, 

além de enfrentar os revezes da vida, os quais todo ‘sapiens’ vivencia, ainda tem de conviver 

com as limitações sociais e de acesso impostas pela condição neurodiversa. Felizmente, a 

economia solidária e a geração de oportunidades de emprego para o público neurodiverso, são 

iniciativas frente ao cenário apresentado anteriormente e que têm sido adotadas na atualidade, 

com resultados palpáveis e plausíveis, porém com maior expectativa futura. (Valadão, 2018). 

Há de se considerar que neurodiversidade, pode compreender condições que até podem 

ser limitantes em certo grau, porém, em quantidade significativa de casos, via de regra, não são 

incapacitantes. A exclusão, a bem da verdade, acaba por agravar a situação neurodiversa, que 

deveria ser acolhida, tendo em vista que parte considerável da população é sujeita a essas 

condições, de forma quase incontrolável e irresistível, tendo em vista as leis naturais e 

hereditárias (VALADÃO et al., 2018). 

Situações excludentes e limitantes socialmente, preconceito, inclusive religioso 

relacionado à condição de exclusão, falta do mínimo em termos do básico e de oportunidades 

de conseguir os próprios meios de subsistência, são assuntos que, lamentavelmente, permeiam 

condições de neurodiversidade, com maiores possibilidades de incidência em casos mais graves 

e acentuados, segundo Whelpley e May (2022). Depreende-se de tal raciocínio que os inibidores 

citados anteriormente, são condições que podem agravar a neurodiversidade, podendo aí 

verdadeiramente estar a causa de crises de ordem mental que ocorre nesse público (quadros de 

ansiedade, de epilepsia e depressivos).  

Há de se considerar que parte das dificuldades que permeiam o universo de um 

neurodiverso, inclui convivência cotidiana com variação humoral versus efeitos adversos 

advindos de uso de tratamentos, numa situação de continui doloris e exclusão.  

Desse modo são estabelecidos os objetivos a serem alcançados no artigo, a saber: a) 

realizar levantamento bibliográfico com base nas palavras-chave e parâmetros estabelecidos 

para a pesquisa; b) identificar possíveis inibidores e deflagradores do processo de inclusão de 

pessoas neurodiversas no mercado de trabalho; e c) apontar iniciativas com prospectos 

promissores no escopo de pesquisa delimitado. 

Os autores Whelpley e May (2022), apontam para a existência de evidências de 

preconceito em entrevistas de emprego em pessoas com transtorno do espectro autista. 

Resultados apontam que condições neurodiversas podem representar fatores inibidores em 

inserção no mercado de trabalho. 

 

 



 

 

2 Referencial teórico 

2.1 Neurodiversidade 

A condição assim denominada transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é 

condição reconhecida oficialmente na maioria das nações, havendo previsões de direitos 

específicos em alguns locais, a exemplo dos EUA. As taxas de prevalência na população em 

geral são significativas, segundo a Associação Brasileira de déficit de atenção (2022). 

Conforme estudo veiculado pela Universidade de São Paulo – USP (2022), o transtorno 

do espectro autista apresenta taxa de incidência na população mundial de aproximadamente um 

caso a cada 110 pessoas e apresenta limitação no quesito diagnóstico precoce e influencia a 

comunicação e o comportamento individual. Suas causas são hereditárias e ainda não 

totalmente esclarecidas e parte da dificuldade no tratamento reside em encontrar profissionais 

com habilitação para trabalhar com os pacientes autistas. Os dados do estudo apontam que 

resultados promissores têm sido obtidos com abordagens inovadoras e terapia cognitivo 

comportamental. 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é desordem do desenvolvimento neurológico, 

cujos sintomas incluem problemas de comunicação e habilidades sociais, comportamentos 

compulsivos e repetitivos. Apresenta comorbidades tais qual deficiência intelectual (65%), 

epilepsia (30%), distúrbios do sono e humor. Cerca de 1,5% da população em geral, no mundo, 

pode ser acometida por tal condição. No Brasil as estimativas giram em torno de 3 milhões 

pessoas, levando-se em conta o contingente populacional (USP, 2022). 

Decorrente das leis evolutivas, hereditárias e de recombinação gênicas, todas as pessoas 

estão sujeitas a tais condições (Guyton e Hall, 2006), portanto, prever possibilidades de tais 

pessoas neurodiversas obterem meios de acesso ao mercado de trabalho, parece alternativa 

viável e profícua, em face do contexto. Também parece caminho promissor, apontar possíveis 

meios de acesso a educação para tal público de modo a contrapor possíveis déficits 

educacionais. 

No Brasil e em vários locais do planeta, apresentam-se situações crônicas em termos de 

dificuldades sociais, a saber: déficits em conhecimentos básicos nas áreas de ensino 

(matemática e língua portuguesa), desemprego e insegurança alimentar, exclusão social, não 

acesso a bens e recursos essenciais para o desenvolvimento humano, dentre outros. (Senado 

Brasileiro, 2021) 

Ao se prospectar sobre as condições assim denominadas nessa pesquisa de 

neurodiversidade, convém ressaltar que compreendem, não limitando-se a transtornos do 

espectro autista, déficit de atenção e hiperatividade, epilepsia, Asperger, dentre tantas outras 

(ORTEGA, 2008). 

Numa perspectiva de aliar a iniciativa pública e suas infindas possibilidades, Houdek 

(2022) aponta em seu estudo a existência de oportunidades ainda não exploradas, de inclusão 

de público neurodiverso, no contexto do serviço público. O estudo aponta ainda que podem 

decorrer incrementos na perspectiva de inovações com adoção de tais medidas.  

 



 

 

2.2 Neurodiversidade e empreendedorismo 

A partir de tal perspectiva, o contexto empresarial pode e deve adotar novas medidas 

com vistas a contribuir na solução dessas situações, em posição de responsabilidade social 

mediante a sociedade como um todo e sob o enfoque desta pesquisa. Assim sendo, novas 

perspectivas diante da condição denominada neurodiversidade, nesses mesmos meios são 

medidas válidas, inclusive sob o viés de avaliação empresarial nos quesitos social e ambiental. 

Tais fatores têm impactado substancialmente as receitas de várias organizações, levando tais 

iniciativas a serem reconhecidas de interesse, inclusive do ponto de vista de equilíbrio 

financeiro da empresa, vez que agrega valor à marca e gera incrementos de receita (valor social). 

Daí a importância de inclusão de medidas de cuidado ambiental e equilíbrio social, que apontem 

para marcas solidárias (Rosenthal, 2020).  

Os pesquisadores Moore, McIntyre e Lanivich (2021) apresentam em seu estudo, 

perspectivas acerca do Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) sob a 

condição de neurodiversidade e mentalidade empreendedora, considerando inclusive que 

condições neurodiversas não necessariamente representam desvantagem mas exigem somente 

a adoção de novas formas de se pensar o trabalho, inclusive o contexto empreendedor. Os 

achados sugerem, de modo empírico, a indicação de estilo cognitivo neurodiverso, ao que tudo 

indica é propício para mentalidade empreendedora. 

Hunt et al (2021) apresenta em seu estudo, perspectiva de quebra de paradigma no 

quesito racionalidade empreendedora, mostrando que inovações podem representar 

possibilidades de avanço e vantagem competitiva. Nessa perspectiva há de se considerar que a 

adoção de medidas que permitam um acesso justo de pessoas em situação neurodiversa, parece 

alternativa plausível. 

Whelpley e May (2022) apontam para a existência de evidências de preconceito em 

entrevistas de emprego em pessoas com transtorno do espectro autista. Resultados apontam que 

condições neurodiversas podem representar fatores inibidores em inserção no mercado de 

trabalho. 

Tais pessoas sofreram perseguições historicamente e na atualidade têm sido 

reconhecidas como parte integrante e relevante da sociedade, podendo ter sua cota de 

contribuição para enfrentamento de problemas sociais e limitações em tantas áreas deficitárias 

da vida humana, conforme Martins (2019). 

 

2.3 Neurodiversidade e economia solidária  

Urge citar, ao se prospectar acerca do contexto empresarial, empreendedor e 

neurodiversidade, passagem tão importante na história denominada luta antimanicomial. Tal 

contexto, que permeou o reconhecimento cidadão de pessoas acometidas por condições de 

neurodiversidade e por pessoas que sofrem de patologias e disfunções na área de saúde mental, 

tem permitido que tais pessoas alcancem condições mais dignas de vida e desenvolvimento 

humano, com iniciativas tais quais a oferta de oportunidades de trabalho, estudo e empreender 

(economia solidária), em convergência à ideias de Kinoshita (2014) 



 

 

As Revoluções industriais têm sua cota de contribuição para o aperfeiçoamento, 

crescimento e desenvolvimento humanos, inegavelmente (MANTOUX, 1988). Porém, com o 

advento do fordismo (FORD, 1954) e tantas outras iniciativas que moldaram a visão humana 

da produção em escala, de itens em série, iguais, com eliminação dos ‘defeituosos’, acabou 

inconscientemente gerando uma noção de que, analogamente ao que ocorre em industrias com 

peças ou produtos, pessoas com ‘defeitos’ deveriam ser descartadas, excluídas.  

Tais perspectivas nocivas povoaram o inconsciente coletivo humano, tendo como 

consequência última a adoção de tais perspectivas no contexto sociológico e humano 

(MANTOUX, 1988), com consequências a exemplo da exclusão, instituições manicomiais e 

tantas outras barbáries vivenciadas no palco da humanidade. Lamentavelmente, pessoas em 

situação de neurodiversidade, já protagonizaram cenas indescritíveis, desumanas: a tentativa de 

concertar o ser humano, preterindo as leis da natureza e seu modus operandi, demonstrado e 

elucidado já há tempos (DELGADO, 2001). 

Novas perspectivas de trabalho são plausíveis de testes e adaptações, tendo em vista o 

contexto de adaptações a que o trabalho está sujeito, a exemplo de inovações e adaptações para 

se trabalhar remotamente, tal qual ocorre no estudo de Lopez-Leon, 2020. A partir de tal 

perspectiva é possível prospectar sobre um ambiente de trabalho que acolha pessoas em 

situações de neurodiversidade. 

Tomczak et al (2020) estudaram caminhos de modo que possam ser encontradas opções 

para incluir o público neurodiverso, inclusive no mercado de trabalho e acadêmico. Alternativa 

em perspectiva de inovação, seria dispositivo que permitisse acompanhar o nível de estresse de 

pessoas neurodiversas em situações cotidianas de trabalho e estudo. Em tese, o adequado 

monitoramento de tais condições de saúde, permitiria intervenções profissionais em momentos 

extremos, de forma a minorar ou prevenir situações de descontrole.  

A história humana, indubitavelmente teve muitos protagonistas neurodiversos, alguns 

conhecidos, outros nem tanto. A exemplo cita-se o ilustre matemático e economista Jhon Nash, 

e sua teoria dos jogos (NASAR, 1998), que impactou muitas áreas da ciência e por consequência 

da vida humana. A seção seguinte apresenta a Economia Solidária e assuntos afins. 

 

3 Economia solidária e outras perspectivas de inclusão  

A Economia Solidária caracteriza-se por jeito diferente de produzir, vender, comprar e 

trocar o que é preciso para viver. Cooperando, fortalecendo o grupo, cada um pensando no bem 

de todos e no próprio bem. De uma forma geral, o objetivo da economia solidária é incentivar 

o desenvolvimento da sociedade como um todo, com foco na diminuição da desigualdade 

econômica e social (KINOSHITA, 2014).  

É considerada economia solidária, todas as iniciativas de desenvolvimento social e 

econômico de forma conjunta. Exemplos são as usinas de reciclagem, os centros de tecnologia, 

empreendimentos de artesanato local e outras ações que são referência de desenvolvimento 

local (VALADÃO et al., 2018). 



 

 

A humanidade, vis-à-vis seus episódios de maior atraso, perpassaria os registros 

históricos acerca de pessoas com condições de neurodiversidade e patologias na área de saúde 

mental (KINOSHITA, 2014). Na passagem por hospícios e manicômios se depararia com 

injustiças, fanatismo de todos os matizes (inclusive científico e religioso), sofrimento e 

tratamento desumanizador. 

Felizmente com o avanço da ciência, e em especial o avanço nas ciências acerca do 

funcionamento e desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso, tais situações têm sido 

paulatinamente dissipadas ou minoradas, a exemplo das práticas manicomiais (VALADÃO et 

al. 2018), que na realidade brasileira, encontram-se em desuso, abrindo perspectiva para outras 

possibilidades de tratamento e inclusão.  

Sob o enfoque da luta antimanicomial, os temas da economia solidária e da 

neurodiversidade encontram ponto de apoio comum, podendo inclusive a economia solidária 

representar parte da resposta ao problema social e contemporâneo de inclusão de pessoas 

neurodiversas em concordância com as ideias de Valadão et al. (2018). 

 

4 Oportunidades a partir do contexto empreendedor, empresarial e a neurodiversidade 

A entropia, em linhas gerais, é uma lei da natureza e refere-se ao grau de desordem em 

sistemas complexos. Está presente em muitas ciências e possui especial aplicabilidade em 

ciências físicas e sistemas sociais. 

Fazendo alusão da lei natural ao contexto social, em tese, pessoas com 

neurodiversidade, estão sujeitas a um maior grau entrópico e social, na vida como um todo, 

comparativamente a sujeitos que não apresentam tal característica neurodiversa. O estudo de 

Whelpley e May (2022) reforça tal tese, apresentando evidências científicas e empíricas. Nesse 

estudo em específico são apresentadas situações no entorno do preconceito existente para com 

pessoas neurodiversas em seleções de emprego. 

Aplicando-se tais linhas de raciocínio na realidade brasileira, há de se considerar que a 

questão empregatícia e de insegurança alimentar é delicada para parte significativa considerável 

da população brasileira. E essa condição de dificuldade, pode ser mais acentuada em pessoas 

com situações neurodiversas, a exemplo do que é citado no estudo de Whelpley e May (2022). 

Reflexões filosóficas e sociais seriam cabidas no entorno da problemática do sofrimento 

que inclui a exclusão social, a exclusão do mercado de trabalho por inacesso a vagas e 

desvantagem competitiva, cenário esse descrito com potencial de agravamento frente aos 

problemas sociais quase crônicos na realidade brasileira, a exemplo da insegurança alimentar. 

Para tanto, imperativo é, que alternativas sejam adotadas. 

A falta de oportunidades em termos de empregabilidade é questão presente na realidade 

brasileira e tem-se buscado alternativas para minimizar sua presença e seus impactos, a exemplo 

da insegurança alimentar. Nessa perspectiva, iniciativas que incluam pessoas acometidas por 

condições neurodiversas parece ser alternativa viável. A seção seguinte versa sobre as bases 

biológicas da neurodiversidade. 

 



 

 

5 Bases biológicas da neurodiversidade 

Cada característica genética de um ser é determinada pela presença de uma ou mais 

moléculas, denominadas proteínas, nas células. Cada molécula de proteína por sua vez, é 

formada por unidades menores denominadas aminoácidos. Para uma proteína ser funcional em 

nosso organismo, além de estar presente em determinadas condições específicas de ph e 

temperatura, ainda tem de estar organizado em uma determinada sequência, segundo Guyton e 

Hall (2006).  

As informações que compõe as características humanas são armazenadas em filamentos 

nucleicos denominados cromossomos. Os cromossomos são compostos por ácido 

desoxirribonucleico (DNA). Ao longo de um filamento de DNA existem centenas de pedaços 

interligados, sendo cada pedaço desses codifica uma proteína, recebendo o nome de gene. 

Uma alteração gênica em qualquer ponto da sequência de nucleotídeos do DNA 

constitui uma mutação gênica. Pode ter causas naturais ou ser ocasionada por agentes agressores 

externos a saber: radiações, produtos químicos ou causas biológicas (vírus, por exemplo).  

Ao observar as leis mendelianas de hereditariedade e as leis darwinianas da evolução, 

torna-se evidente o modo como a evolução proporciona as condições assim denominadas de 

neurodiversidade, tendo em vista que tais recombinações gênicas ocorrem via leis matemáticas  

de probabilidades,  e segundo Guyton e Hall (2006) e tal qual enuncia a assim denominada Lei 

de Murphy, tudo na natureza que potencialmente pode ocorrer, factualmente irá ocorrer, 

falando-se especificamente de recombinações gênicas imperfeitas.  

Assim sendo, a condição neurodiversa nada mais é do que consequências das leis da 

natureza (Darwin, 1859), porém tal fato não deve ser ensejo a tantas condições de exclusão que 

estão no entorno da situação de neurodiversidade, em geral fruto de preconceito, intolerância 

ou desconhecimento acerca do tema. 

Em observando a própria estrutura e desenvolvimento do cérebro humano e da rede 

neuronal, com propriedades tais quais a neuroadaptação, a plasticidade cerebral e a forma como 

ocorrem as ligações entre os neurônios (sinapses), torna-se evidente que as condições 

neurodiversas são condições absolutamente normais do ponto de vista genético, hereditário e 

evolucionário, em concordância com as ideias expressas por Darwin em 1859. 

Ao se prospectar sobre mecanismos biológicos do desenvolvimento de condições de 

neurodiversidade, louvável é citar leis mendelianas, hereditárias e de recombinação gênica. O 

encadeamento neuronal, a plasticidade cerebral e, portanto, os infinitos potenciais em termos 

de sinapses neuronais podem, em tese, apontar para as respectivas características humanas 

correspondentes. O contexto pode ter sua cota de influência, inclusive com fatores ambientais. 

A seguir a célula responsável pela sinapse, o neurônio: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1 – célula neuronal 

 
fonte: adaptado de Guyton e Hall, 2006. 

 

Em suma, a complexidade das redes neuronais e a própria complexidade do cérebro e 

sistema nervoso, podem ter influência significativa na delimitação da condição neurodiversa, 

não se olvidando que são áreas ainda não totalmente esclarecidas para o homem, especialmente 

no quesito, do modo de organização da árvore neuronal ser determinístico para as características 

pessoais, inclusive a neurodiversidade que se observa em parcela considerável da população. A 

seção seguinte apresenta a metodologia de pesquisa. 

 

5 Metodologia 

A pesquisa foi realizada inicialmente com o estabelecimento das palavras-chave, 

parâmetros basilares para o desenvolvimento da pesquisa, a saber: entrepreneurship. 

neurodiversity. solidarity economy. Esses critérios de pesquisa, palavras-chave, foram 

utilizadas em língua estrangeira com vistas à ampliação de horizontes científicos e de pesquisa. 

Tais critérios também foram idealizados a partir de iniciativas na saúde pública brasileira que 

equilibram as variáveis neurodiversidade e empreendedorismo, através da economia solidária. 

Com enfoque na indexação e produção científica relevante, foram escolhidas as bases 

científicas Scopus e Web of Science para a aplicação, de modo interpolado das palavras-chave, 

na expectativa de obter produção científica relevante, atual e alinhada ao escopo da pesquisa. 

As palavras foram aplicados em conjuntos oriundos de combinações simples: 

(neurodiversity e solidarity economy)  (entrepreneurship e neurodiversity) (solidarity economy 

e entrepreneurship) (entrepreneurship e solidarity economy e neurodiversity). 

Vez que ocorreu a aplicação das palavras-chave, nas bases Scopus e Web of Science, 

apropriado se mostrou, realizar a transferência dos dados obtidos nas bases científicas, para os 

adequados softwares de tratamento bibliométrico, a saber Jabref e Mendeley.  

Em seguida procedeu-se à exploração de tópicos de relevância da produção científica 

oriunda da aplicação das palavras-chave, com especial acuidade no título, resumo, abstract, 

metodologia e resultados. Alguns artigos apresentaram bastante similitude em relação ao 

proposto neste artigo, e portanto, foram lidos e explorados na íntegra, tendo em vista sua 

relevância. Os dados estatísticos obtidos foram organizados com auxílio de ferramenta de 

cálculo do Windows (Microsoft Excel).  



 

 

Methodi Ordinatio é uma metodologia proposta por Pagani, Resende e Kovaleski (2015) 

que propõe de forma sistematizada a revisão de literatura, sob a égide dos critérios: ano de 

publicação, número de citações e fator de impacto do periódico no qual foi veiculado o artigo. 

Procedeu-se também a aplicação desta metodologia nos resultados oriundos da pesquisa 

bibliométrica, buscando variados pontos de vista sobre a amostra de artigos científicos em 

análise. 

Oportuno citar que resultados empíricos têm sido obtidos, oriundos da aplicação de 

iniciativas tais quais propõe o presente artigo, que integrem empreendedorismo e 

neurodiversidade, a exemplo do que vêm ocorrendo em centros de saúde mental que adotam, 

como estratégia de manutenção de acompanhamento profissional e inclusão no mercado, a 

propositura de criação de mercados solidários com produções variadas visando gerar renda, 

inclusão dentre outras. Tal visão mostrou-se merecedora de análise mais cuidadosa, em 

princípio em perspectiva teórica, daí a concretização da presente pesquisa sob o enfoque de 

empreendedorismo, economia solidária e neurodiversidade. 

 

5 Resultados 

Houve cumprimento dos objetivos estabelecidos inicialmente no trabalho, conforme se 

pode verificar. As palavras chave utilizadas na pesquisa, foram aplicadas nas bases científicas 

delimitadas, visando obter produção científica relevante e alinhada aos critérios estabelecidos 

no escopo da pesquisa, havendo cumprimento do objetivo inicial e principal. Tal produção 

bibliográfica, em sua maioria artigos científicos, publicados em lapso temporal recente, 

apresenta-se alinhada aos critérios de pesquisa estabelecidos inicialmente. 

Em cumprimento ao segundo objetivo proposto, aponta-se os potenciais inibidores da 

adoção de iniciativas com vistas a incluir pessoas com neurodiversidade no contexto de trabalho 

são potencialmente a desinformação e preconceito. Deflagradores residem na inclusão, 

reconhecimento social e incentivos financeiros que as empresas podem receber por tal 

iniciativa. Por fim, em atendimento ao que propõe o terceiro objetivo de pesquisa delimitado, é 

apontada a economia solidária, a exemplo de iniciativas com prospectos promissores que une a 

perspectiva de inclusão, empreendedorismo e pessoas com neurodiversidade (Valadão, 2018). 

 

Tabela 1 – Pesquisa bibliométrica 

Palavras-chave Web of Science Scopus 

entrepreneurship + neurodiversity 04 resultados 03 resultados 

entrepreneurship + solidarity economy 104 resultados 94 resultados 

neurodiversity + solidarity economy --- resultados --- resultados 

entrepreneurship + neurodiversity + solidarity economy --- resultados --- resultados 

fonte: autoria própria 

 

A tabela apresentada anteriormente mostra a produção científica com base nas palavras-

chave estabelecidas para o estudo e nas bases científicas. Há de se considerar que da aplicação 

simultânea das palavras, empreendedorismo e neurodiversidade, resultam quantidade de 



 

 

trabalhos que são alinhados ao que propõe a presente pesquisa, em termos de produção e 

indexação científica (Web of Science e Scopus). 

Ainda na esfera de propostas promissoras com vistas à inclusão, a possibilidade de contratação 

de refugiados, assim denominada diversidade migratória em empresas e apresenta-se como medida 

bastante interessante do ponto de vista corporativo e de negócios tendo em vista que tais 

empreendimentos estão a agregar em termos do capital intangível (marca), além de prováveis ganhos 

em termos de incrementos de receitas. Em termos de impacto social pode-se projetar: engajamento e 

inovação, a exemplo de pesquisas realizadas desde 2015 pela consultoria McKinsey.  

 

Tabela 2 – Condições que podem ser consideradas 

neurodiversidade e prevalência no Brasil 

  

ano 
Asperger 

(F84.5) 

Fobias 

sociais 

(F40.1) 

Retardo 

mental 

leve (F70) 

Autismo 

infantil 

(F84.0) 

2010 25.006 26.102 103 581.833 

2011 25.459 25.373 91 643.171 

2012 26.373 21.974 40 685.625 

2013 14.580 388 48 562.046 

2014 16.262 1.237 210 656.811 

2015 16.948 685 242 759.036 

2016 24.113 600 78 1.038.774 

2017 47.202 888 213 1.701.063 

2018 63.694 1.489 929 2.531.157 

2019* 69.447 2.142 6.976 3.671.001 

2020* 37.973 524 2.128 1.873.584 

Fonte: Data SUS – Ministério da Saúde (2021) 

 

O quadro anterior apresenta os registros de atendimento de situações de 

neurodiversidade, no Brasil em lapso temporal 2010 a 2020, sendo os dois últimos anos (2019 

e 2020) em perspectiva de levantamentos parciais. Convém registrar que tais atendimentos 

foram realizados no Sistema Único de Saúde (SUS) e obtidos via Lei de acesso à informação, 

DATA SUS. A tabela a seguir, referenciada por Banco Mundial apud Vieira (2021), apresenta 

a taxa de não empregabilidade em alguns locais. Em tese, percentual considerável destas 

estatísticas compõe-se de pessoas neurodiversas, vítimas de exclusão e inacesso: 

 

Tabela 3 – inacesso a trabalho 

formal no período pandêmico 

Ano Brasil Mundo 

2017 12,82 5,70 

2018 12,33 5,27 

2019 11,93 5,70 

2020 13,69 --- 

fonte: Banco Mundial apud Vieira 

(2021) 



 

 

Debater sobre o possível impacto no intangível e na agregação de valor de empresas que tomam 

iniciativas tais quais contratação de estrangeiros (diversidade migratória), contratação de neurodiversos 

(diversidade intelectual), parece ser vislumbre futuro mais equilibrado socialmente. Neste cenário, 

possível seria a propositura e análise de normativas e projetos de lei e outras iniciativas. 

Segunda a Agência da ONU para refugiados (ACNUR) (2022), programas tais qual o da Sitel, 

são referência no quesito inclusão e diversidade migratória. A propositura de projetos de lei coadunados 

ao referenciado anteriormente, parece ser alternativa bastante viável e promissora.  

Ao se falar sobre os resultados obtidos, em termos de artigos científicos, a tabela a seguir 

apresenta as obras de maior destaque e coadunadas ao escopo da pesquisa nas bases científicas: Scopus 

e Web of Science. Percebe-se que há padrões nas publicações, inclusive convém ressaltar que as 

publicações citadas, abordam de forma direta ou indireta assuntos relativos à 

empreendedorismo e neurodiversidade. 

 

Tabela 4 – artigos, autores e informações de publicação 

Artigo científico 
Autor (es) e ano de 

publicação 
Indexação e Periódico 

Neurodiversidade em (não apenas) organizações 

públicas: uma oportunidade inexplorada? 
Houdek et al. 2022 

Scopus e  

Administração e 

sociedade 

Rachaduras na parede: teoria da ação 

empreendedora e o enfraquecimento da presunção 

da racionalidade pretendida. 

Hunt et al. 2022 

Scopus e  

Journal of Business 

Venturing 

Neurodiversidade relacionada ao TDAH e a 

mentalidade empreendedora. 

Moore, Mcintyre e 

Lanivich. 2021 

 

Scopus e 

Empreendedorismo: teoria 

e prática 

Ver é não gostar: evidências de preconceito contra 

indivíduos com transtorno do espectro autista em 

entrevistas de trabalho tradicionais. 

Wellpley e May. 2022 

Web of Science e  

Journal of Autism and 

Developmental Disorders 

Sistema de Monitoramento de Estresse para 

Indivíduos com Transtornos do Espectro do 

Autismo. 

Tomczak et al. 2020 
Web of Science e 

 IEEE Access 

fonte: autoria própria 

 

6 Conclusões 

 Oportuno citar que diante do objetivo e dos resultados alcançados, vê-se a necessidade 

dos vários atores que compõe a sociedade, a saber legisladores, pesquisadores, público 

envolvido acometido, familiares e tantos outros na propositura e debate sobre iniciativas que 

visem a inclusão de neurodiversos nos variados contextos cotidianos (mercado de trabalho, 

estudantil, empreendedorismo e outros). 



 

 

Diante dos argumentos apresentados, observa-se ainda que iniciativas válidas têm sido 

tomadas, no sentido de incluir pessoas neurodiversas no mercado de trabalho, porém o tema 

merece melhores e maiores investimentos em pesquisa e ações práticas, a exemplo de 

proposituras de projetos de lei, que incentivem tais ações empresariais, com incentivos 

monetários e fiscais a empresas e indústrias. Ainda há a previsão de inclusão de neurodiversos 

na iniciativa pública, mediante regulamentação legal. 

Ainda há de se considerar que, felizmente, a humanidade tem vivido período de 

despertar em relação a condições de neurodiversidade, inclusive em relação às patologias que 

acometem o ser humano na área psíquica e mental. As ideias medievalescas, manicomiais e 

inquisitoriais tem encontrado sua obsolescência no raiar da ciência imparcial que esclarece os 

mecanismos de desenvolvimento e evolução do sistema nervoso e do contexto antropológico e 

social que envolvem o ser humano e as condições de neurodiversidade. 

Iniciativas tais qual a abertura de oportunidade de vagas para pessoas que apresentam 

condições de neurodiversidade, parece ser alternativa viável e plausível tendo em vista a 

competitividade do mercado de trabalho e o quanto pessoas acometidas por essas condições 

podem apresentar sua cota de contribuição, participação e civilidade para a sociedade como um 

todo. Empresas e empreendedores que adotam tais medidas deveriam receber incentivos, a 

exemplo de isenção de tributos entre outros que se mostrarem adequados, além de outros 

incentivos tais quais selos de reconhecimento social. 

Na perspectiva pública tornou-se evidente no decorrer da pesquisa que há vasto campo 

a ser explorado, em termos de regulamentações que destinem cotas para pessoas com situação 

de neurodiversidade, podem representar iniciativas profícuas. 

A bem da verdade convém esclarecer que a neurodiversidade aponta inexoravelmente 

para a impossibilidade, no contexto humano, de se definir o ‘normal’ e de se excluir público 

que não se categorize desse modo. Também é oportuno citar que a educação e a conscientização 

parecem ser caminhos adequados e viáveis. Em tese, parcela considerável da população, que 

encontra-se nas estatísticas de desemprego na realidade brasileira, mui provavelmente, são 

pessoas acometidas por neurodiversidade e estão potencialmente em situação de exclusão 

social. 
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"DOES THE SUN SHINE EQUALLY ON US ALL?” THE 

BROKERAGE ROLES, ABSORPTIVE CAPACITY AND ITS 

EFFECTS ON STATE-ANCHORED CLUSTER FIRMS 

PERFOMANCE 
Simone Gelmini (Unimontes), Valmir Emil Hoffmann (UFSC/UFSC) 

 

ABSTRACT: This paper aims to evaluate the intermediation roles and their effects on the 

performance of agglomerated firms moderated by absorptive capacity. With a quantitative 

approach, multivariate regression models were tested to assess the impact of intermediation 

roles and absorptive capacity on the performance of firms in the technical and market networks. 

The productivity indicator used as a secondary basis production data by type of fruit, estimated 

production cost and sales price and the cultivated area provided results about the indirect effect 

of the roles on the performance of the firms. So, when acting in these roles of intermediation of 

knowledge in induced agglomerates, firms have demonstrated to benefit from the density of the 

network and to obtain a performance improvement. Logistical costs or other variables that may 

influence the performance of firms, which should be considered in future research, pointed here 

as a limitation of this work. 

Keywords: Brokerage roles. Absorptive capacity. Firms Performance.  

1 INTRODUCTION 

The research on the effects of knowledge intermediation roles between firms began in 

the 1980s. Intermediation roles were defined by Marsden (1982, p. 202) as “a process through 

which agents facilitate transactions between other actors without access or trust in each other”. 

When discussing the roles of intermediation as predictors of influence, Gould and Fernandez 

(1989, p. 120) stressed that they cannot be confused as “synonymous with centrality”. Thus, 

breaking them down into five roles - Coordinator, Cosmopolitan or Itinerant, Guardian and 

Representative and Liaison, produces a more refined and precise analysis (Gould & Fernandez, 

1989). Another important aspect is the fact that these roles are dynamic because as the firm has 

valuable information and receives the demand from the knowledge intermediary, it decides 

whether or not to exchange with the partner in question (Gould & Fernandez, 1989). 

In contrast to the endogenous growth (Krugman, 1999) that occurs in the clusters 

originally described by Marshall (1929), the State is a key actor (Markusen, 1996), insofar as 

is created from government interests. Therefore, the nature of the enterprise in the agricultural 

sector in induced agglomerate is peculiar, as it encompasses governmental interests such as 

regional development, for example. And the government remains the provider of infrastructure 

resources until established firms form associations on the spot and are self-sufficient to manage 

the cluster. 

Thereby, it is possible to understand that in induced clusters (Markusen, 1996) firms 

may be of similar age, as they arise from the acquisition of public land. Regarding the sharing 

of technical and market knowledge, the relationships between firms are long-lived in these 

agglomerations, purified over time. 

Despite the importance of studies on the effects of intermediation on innovation, carried 

out in Marshallian clusters in countries like Spain (Molina-Morales & Martínez-Chafer, 2014; 

Belso-Martínez, Molina-Morales & Martínez-Chafer, 2015), Germany (Graf & Krüger, 2009; 
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Walther & Reitel, 2013), Italy (Alberti & Pizzurno, 2015), Finland (Parjanen, Melkas & Uotila, 

2011) in various sectors, not there is consensus on the results obtained. Although they were 

measured in the same district by different researchers (Belso-Martinez, Diez-Vial, Lopez-

Sanchez, & Mateu-Garcia, 2018; Molina-Morales, Belso-Martinéz, & Mas-Verdú, 2016), there 

is divergence regarding the relevance and functioning of the roles. Furthermore, it is not clear 

whether the results obtained in the investigations conducted so far on the intermediation roles 

in Marshallian clusters could also have validity for those based on induced clusters (Markusen, 

1996). Neither should those taken as relevant in intermediation regarding innovation and its 

effects, should also be considered, based on other ways of measuring the performance of firms. 

That way exposed, the purpose of this article is to evaluate the intermediation roles and 

their effects on the performance of firms based on induced agglomerate, moderated by the 

absorptive capacity. To this end, it sought to formulate a performance indicator based on 

productivity, in addition to analyzing the moderating effect of absorptive capacity of the firms, 

based on these roles. This article is divided into five sections. In addition to this introduction, 

the theoretical construction is described in the second section, as well as the tested hypotheses. 

The details of the method were described in the third section. The results obtained in the 

research comprise the fourth section. Finally, in the fifth section, are the discussions and 

conclusions, suggestions for future research, contributions, and limitations of the study. 

 

2 BROKERAGE ROLES AND PERFORMANCE 

In this work paper, we investigate the effects of intermediation roles, through the types 

of intermediation relationships proposed by Gould and Fernandez (1989). The first one is called 

the Coordinator, whose task is to connect members who work within a single group, that is, 

internally; the second role is named as Cosmopolitan or Itinerant since one of the members does 

not belong to the group transmits to an intern; the third role is the Gatekeeper, for being 

triggered by external groups and, therefore, for being able to refine the information obtained 

externally and transcode it to the members of the group itself; the fourth role is called the 

Representative, for receiving the role, characteristic of the name itself, of representing, he takes 

the voice of his group or the information to external actors; and, finally, the fifth and last role 

is called Liaison, since it receives from a group member, transmitting it to another external 

recipient, it is configured as an articulator in the information interconnection process. 

The understanding of the role dynamics (Belso-Martínez, Expósito-Langa, Mas-Verdú 

& Molina-Morales, 2017) allows us to identify with which actors the parties interact, because, 

in addition to reflecting the personal choices of the actors, they detail which partners are 

activated in technical or commercial networks. Thus, researchers, such as Shi, Markoczy and 

Dess, (2009), who studied the middle managers of firms, point out that their cultural factors 

interfere in the performance of intermediaries, indicating a more defensive tendency for those 

with greater risk aversion.  

Belso-Martínez et al. (2017) recognize the attractiveness arising from the position that 

the actor occupies in the network and indicate the existence of forces that operate in the opposite 

direction, which reinforces the importance of the intermediation roles. Being allocated in the 

middle of transactions and obtaining access to firms located in different value systems allows 

an advantageous position for intermediaries, to aggregate them and, with this, to increase their 

performance. After all, groups of intermediaries can be uniform (Belso-Martínez et al., 2015). 

The role of the intermediation of the coordinator is relevant for firms (Belso-Martínez 

et al., 2015; Martínez-Cháfer, Molina-Morales & Peiró-Palomino, 2018), due to the horizontal 
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ties that are established with competitors. The common basis occupied by the actors in the value 

system can contribute to the strengthening of relationships and support the transfer of 

knowledge (Belso-Martínez et al., 2015; Martínez-Cháfer et al., 2018). However, although it 

has been shown that, when exercising the role of coordinator, there is a positive stimulus in 

innovation performance, it is possible to claim that it may not occur in a linear manner 

(Martínez-Cháfer et al., 2018). That is, "the sun doesn’t shine equally on us all”. 

 The literature points out the relevance of the guardian for the consolidation of vertical, 

cooperative ties (Belso-Martínez et al., 2015). For this reason, Belso-Martínez et al. (2015) state 

that, through this role, firms can obtain knowledge from different connection categories, 

although the transmission occurs to those with the same position in the value system (Gould & 

Fernandez, 1989). The authors argue that these cooperative ties can benefit firms and enhance 

the acquisition of information or access to resources. 

However, the premise in question is that the heterogeneous form of the firms, combined 

with the positioning in the network, can interfere with the results obtained. The Guardian role 

must be considered to have ambiguities. According to Hervas-Oliver and Albors-Garrigos 

(2014), there are traditional firms in the cluster, which establish alliances with new entrants, 

and other new firms in the cluster use this openness and the prestige of the network for the 

propagation of innovations. Or that it might be safer for some firms not to act as custodians 

than to have few internal and external relationships (Graf & Krüger, 2009). This reinforces the 

argument that the role responses on performance are different. However, given the long-

standing relationships between firms in the induced agglomerations (Markusen, 1996), the 

geographical distance from large centers and more significant business gap by smaller 

agricultural firms (Klerkx & Leeuwis, 2008a; Klerkx & Lewis, 2008b), potentiate the role of 

guardian in that context. 

The liaison role attracts greater interest among studies already carried out, possibly due 

to the formative and reflective character of the knowledge that passes under its guidance. And 

the cooperation between the firms deserved the studies undertaken because the transfer of 

knowledge has a direct impact on the performance of the firms (Hoffmann, Belussi, Martínez-

Fernández & Reyes-Jr., 2017). Through this role, firms in a different position in the value 

system can be accessed. This means that vertical ties to connect with a range of other firms, 

customers, and suppliers in other groups can enhance access to knowledge and resources, 

making the role attractive in the network (Belso-Martínez et al., 2015). 

 When interacting with other groups, firms acting in the role of representative are less 

frequent (Alberti & Pizzurno, 2015). Some studies indicate that there are no statistically 

significant results for this role in researched studies (Belso-Martínez & Diez-Vial, 2018; 

Lissoni, 2010; Zaheer & Bell, 2005). Boari, Molina-Morales and Martínez-Cháfer (2017) 

discuss this issue about the performance of the representative, raising the possibility that the 

intermediation activity is “the result of a more complex reciprocal behavior and not a strategic 

decision” (p. 352). Boari et al. (2017) also blame the contingencies and the maturity of 

relationships for the inexpressive result of this role. Given the exposure, the following 

hypothesis is formulated: H1: Different intermediation roles played by firms based in 

induced clusters cause different impacts on their performance, on the technical and 

market network. 

 

2.1 ABSORPTIVE CAPACITY OVER BROKERAGE ROLES AND 

PERFORMANCE 
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The results that firms achieve concerning intermediation activities are linked to the 

absorptive capacity of their members, as analyzed by Cohen and Levinthal (1990). The line of 

argument proposed by Cohen and Levinthal (1990), argues that the mere exposure of a firm to 

the environment does not guarantee that the learning content that it can acquire is the same as 

the others. This implies that neither can firms use this knowledge in the same way. 

Consequently, Cohen and Levinthal (1990) reaffirm the importance of the cognitive 

structure, listing the internal communication system between firms and the environment, the 

unique skills of those involved, in addition to the dependence on trajectory as relevant factors. 

That is, in line with the studies by Cohen and Levinthal (1990), we defend that the processes of 

knowledge acquisition, assimilation, transformation and exploration, in addition to being 

critical to the performance of firms, are carried out uniquely by each one of them, which 

influences the results obtained. 

Firms must react to the dynamism of the market in which they operate, and for this 

reason, they must be attentive to the set of routines and processes since a potential increase in 

an absorptive capacity directly reflects performance (Cohen & Levinthal, 1990). Through 

greater versatility and agility in the use of resources, firms, led by the implementation of new 

knowledge, combined with more attractive time and costs, can obtain better results (Jansen, 

Van den Bosch, & Volberda, 2005; Zahra & George, 2002). 

In highlight, the organizational mechanisms of coordination and socialization and their 

reflexes on the processes of knowledge acquisition, assimilation, transformation, and 

exploration (Zahra & George, 2002) were operationalized in the study by Jansen et al. (2005). 

The authors point out that, when associated with coordination skills, particularly functional 

interfaces, participation in projects, entry of new members into the team, they are mechanisms 

that can promote absorption capacity.  

However, when associated with socialization, especially connectivity and tactics, 

impacts contribute to strengthening absorptive capacity. Jansen et al. (2005) explain, in this 

way, why firms acquire and assimilate knowledge, but fail to try to transform it or even explore 

it for their own benefit. Jansen et al. (2005) reinforce the importance of networks and suggest 

the need for the engagement of firms, providing involvement with external sources of 

knowledge, and establishing internal networks, necessary for the consolidation of absorptive 

capacity. 

From an empirical point of view, Molina-Morales et al. (2016) tested other 

intermediation roles, but that of coordinator was the only one evaluated that was related to 

performance being affected by absorptive capacity. Molina-Morales et al. (2016, p. 1789) 

reiterate, nonetheless, the selective character of some aspects related to the transfer of 

knowledge and which may interfere with the performance of the firm, such as the origin of the 

information to be transmitted, the actuality of its content and the behavior of the actors. 

These results regarding the absorptive capacity which results are positive for the role of 

the coordinator in horizontal relations (Molina-Morales et al., 2016), are very similar to what 

was found by other researchers (Martínez-Cháfer et al., 2018), in the same cluster. Thus, the 

claim that the absorptive capacity moderated the relationship between the intermediation roles 

and the innovative performance of the firms was demonstrated in a sample also measured from 

data collected in this cluster by other researchers, such as Boari et al. (2017). As presented in 

the study, the authors have shown the influence of the absorptive capacity in the role of 

intermediaries in the role of coordinator and liaison and, more especially, that this had a direct 

effect on the performance of agglomerated firms (Boari et al., 2017). 
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Under this same line of argument, in the results obtained by Martínez-Cháfer et al. 

(2018) in the Spanish cluster, it was also shown that the intermediation of the bonding role was 

moderated by the absorptive capacity. It is likely, also in agglomerations promoted by the State 

(Markusen, 1996), that firms acting in this role may gather more experience in transforming 

internal processes.  

 Belso-Martínez et al. (2018) evaluated the performance of firms in both technical and 

business networks. Concerning the liaison role, the results demonstrate that both toy producers 

and local institutions operate more significantly in the technical network. In the Italian Alps 

region, however, only the liaison role was considered prominent, in an agricultural Marshallian 

cluster, to the detriment of the others (Bassi, Zaccarin, & De Stefano, 2014). However, for Boari 

et. al (2017), the moderation performed by the absorptive capacity "was not significant for the 

roles of guardian and representative, but the effects were positive and negative respectively" (p. 

349). The role of representative, when taken from the absorptive capacity, is not statistically 

significant in a set of previous works (Belso-Martínez et al., 2015; Boari et al., 2017; Martínez-

Cháfer et al., 2018; Molina-Morales et al., 2016). 

 Evidently, there are benefits for firms in terms of more direct access and shared vision 

for those who occupy more central positions in the network (Expósito-Langa, Molina-Morales 

& Tomás-Miquel, 2015). Absorptive capacity, for example, influenced the knowledge of 

innovation in clustered firms, that is, the effect of the intertwining between shared vision and 

the development of internal capabilities was demonstrated, which means that firms can benefit 

from resources. In other words, it is possible to argue that there is a synergy between firms that 

share the same vision and that this can have a positive effect on them. Another aspect that was 

considered by Expósito-Langa et al. (2015) is the intensive access to the firms' valuable external 

resources that can be influenced, through intermediation in the relationship networks. 

As for performance, some studies have listed relevant variables for their measurement. 

Among them are natural resources, such as water and sun (Fensterseifer, & Rastoii, 2013); 

cultivated land (Bretherton & Chaston, 2005; Lee, 2018); access to resources (Sánchez-Zamora, 

Gallardo-Cobos, & Ceña-Delgado, 2014); or asymmetry in the distribution of resources to 

agglomerated firms (Hervas-Oliver, Sempere-Ripoll, Rojas Alvarado, & Estelles-Miguel, 

2018). Many authors have also analyzed smaller clusters (Dana, Julien, Frank, & Carnaby, 

2013) or social proximity in agriculture (Bassi et al., 2014; Geldes, Felzensztein, Turkina, & 

Durand, 2014), but none of them about intermediation on induced cluster. In view of the 

reasoning developed, the following hypothesis is formulated: H2: The absorptive capacity 

when moderating the relationship between the intermediation roles in induced clusters, 

causes different impacts on the performance of firms, both in the technical network and 

in the market. 

3 METHOD 

This study has a quantitative approach as described by Bryman (2012), with a cross-

section. This is a study of multiple cases whose unit of analysis is the intermediation roles 

exercised between firms allocated to public irrigation projects in northern Minas Gerais, 

southeastern Brazil. 

Cases studied. The cases were chosen taking into account the following criteria: i) being 

part of an induced cluster; ii) be linked to agribusiness; iii) be formed by active companies; iv) 

performance data is available; v) have links with water resources management associations; vi) 

there is access to apply the survey. Criteria i) and ii) were listed due to research on 

manufacturing industries already consolidated. Criteria iii) to v) show the research concern a 
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current reality, both in terms of companies and data. Finally, criterion vi) stems from the fact 

that access restricts the spectrum of survey research in Brazil. 

From the universe of 313 producers allocated in this region, 161 of them were excluded 

from the survey because they were inactive or belonged to city halls, experimental units of 

universities, research agencies, or due to the association of links with the water resources 

management associations of each of the perimeters. Table 1 sumarizes these data. 

 
Data collect. Data collection took place between August and December 2019 and 

included rural companies. The questionnaires were applied directly to the entrepreneurs. The 

access to respondents was based on a list provided by local associations. An instrument that had 

already been applied and generated the work of Boari et al. (2017) and Martínez-Cháfer et al. 

(2018). The questionnaire adapted to the reality of agribusiness, and we still take into account 

the fact that it is applied in Brazil. After the adjustments were made, the questionnaire was 

submitted to the validation of five specialists who acted as judges, all linked to agribusiness. 

The next step was to perform a pre-test with six companies to assess the understanding of the 

respondents of the instrument. From this stage, in addition to the scheduled visits to the 

businessmen on the farms, we also decided to have the questionnaire available online, where 

the average response time was 20 minutes. 

The questionnaire consists of two sets of information: i) characterization of the company 

and the respondent; ii) organization and management of activities, where a list of firms is 

provided, they are asked: “Which of those mentioned are you looking for when you want to 

exchange technical knowledge related to your productive activity?”. The same list repeats 

with the question: “Which of the rural producers/companies mentioned are you looking 

for when you want to exchange information about the market (interest, harvest, 

consumers, opportunities, etc.) related to your productive activity?”. 

Measurements and variables. As they were considered suitable, the measurement of 

roles occurs through the SNA-Social Network Analysis technique (Alberti & Pizzurno, 2015; 

Belso-Martinez et al., 2018; Belso-Martínez et al., 2017; Belso-Martínez et al., 2015; Boari et 

al., 2017; Everett & Borgatti, 2012; Giuliani, 2007; Lissoni, 2010; Martínez-Cháfer et al., 2018; 

Molina-Morales et al., 2016), the algorithms (B&F) from the free program Ucinet 6,695 

(Borgatti, Everett, & Freeman, 2002) are used for network analysis and computation of roles 

(Gould & Fernandez, 1989). The relative brokerage measure is the beta used for the variable, 

according to previous studies (Boari et al., 2017; Martínez-Cháfer et al., 2018), and used in 

other studies of this nature, including in similar studies that analyzed agricultural areas in Italy 

(Bassi et al., 2014). 

Measurement, in the case of the coordinator, is performed by the number of times the 

contact occurs in the triad of the same position (Belso-Martínez et al., 2015; Boari et al., 2017; 
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Gould & Fernandez, 1989). In the case of the guardian, the count occurs by the number of times 

the triad receives knowledge from its connection with different groups, but the distribution 

occurs only to firms of the same position (Belso-Martínez et al., 2015; Boari et al., 2017). The 

representative role counts when knowledge comes from firms of the same position, but with 

transmission to third parties, outside the value system. The last role, the liaison, was measured 

by the number of times the triad receives and transfers knowledge, but to different positions. 

That means that a different count is pointed out for each of the receiving and sending positions, 

that is, separately (Belso-Martínez et al., 2015; Boari et al., 2017). The itinerant role was 

renamed in the Ucinet program (Borgatti et al., 2012) as a consultant, considered “a more 

evocative term” (Gould & Fernandez, 1989, p. 566). In the case of this role, A and C belong to 

a group, while B, the other. The moderating role of the absorptive capacity (VI) is multiplied 

by the roles, individually. 

The dependent variable (DV) to be measured is the performance of the firms. In the 

construction we used a group of judges, considering that this DV started from productivity data. 

Spreadsheets and reports compiled by the Associations were consulted, based on the amount of 

production, cultivated area, average price earned on sales, cost of production per ton, and type 

of fruit grown. The data related to tonnage by type of fruit calculated refer only to the year 2018 

since the information for 2019 was not yet available. 

Data processing. For the determination of the roles, SNA was applied. The relative 

brokerage measure is the beta used for the variable, according to previous studies (Boari et al., 

2017; Martínez-Cháfer et al., 2018), including in similar studies that analyzed agricultural areas 

in Italy (Bassi et al., 2014). 

Extreme univariate data outside the | 4.00 | (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 

2009) were diagnosed by standardizing the results, so that the mean of the variable was 0 and 

the standard deviation 1 and multivariate outliers were diagnosed based on the D² measure by 

Mahalanobis (Hair et al., 2009), were not removed from the sample (Hair et al., 2009). 

After the treatment of the extreme data, and the finding of n = 79 from the database, the 

linear regression technique with robust standard errors (White, 1980), for the covariance matrix 

of the estimated coefficients, was used in the analysis, to make the estimates consistent. 

For the evaluation of the moderating effect of the absorptive capacity for both the model 

that includes technical knowledge-CT and for market knowledge-CM, hierarchical regression 

was used, as in the study carried out by Blome, Schoenherr, and Eckstein (2014). The collected 

data were submitted to analysis using the program R - version (3.5.0.). The constructs of the 

absorptive capacity (Acquisition, Assimilation, Exploration, and Transformation), were 

measured by the Bootstrap method (Efron & Tibshirani, 1993). exploratory, Spearman's 

correlation (Hollander & Wolfe, 1999) and Bartlett's test (Mingoti, 2005) were used. The factor 

analysis (Widaman, 1985) was validated by (AVE - Variance Extracted) = 0.57 as suggest by 

Henseler, Ringle, & Sinkovics (2009). For reliability, Cronbach's alpha (AC) = 0.75; Composite 

Reliability (CC) = 0.77 (Chin, 1998), Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0.76 (Hair et al., 2009). 

4 RESULTS 

With regard to the intermediation roles regarding technical knowledge (Table 2), the 

results demonstrate that the age of the firms impacts positively and significantly (p <0.05) 

performance. In other words, those established more than 20 years ago on the market tend to 

perform better than the younger ones, both concerning technical knowledge (Table 2) (20.68), 

when in the market (Table 3) (18.46).  
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The control variable (CV) referring to the type of fruit grown on the property is negative 

in 16.88 performance units (Table 2), however, significant (p <0.05). Similar results for the 

performance of firms in securities are obtained regarding the market network as shown (Table 

3), since the CV, although significant (p <0.10) is negative. 

 
When the five intermediation roles were tested in both knowledge transmission 

networks (tables 2 and 3), only those of coordinator and representative were statistically 

significant. Therefore, it is possible to affirm that these positively and negatively affect, 

respectively, the performance of firms, both in the technical and market networks, as presented 

in Model 4. These findings provide evidence for the acceptance of H1, demonstrating that 

also in this induced cluster, the impacts of intermediation roles are distinct in both networks. 

Regarding the moderation of the absorptive capacity for technical knowledge (TK), 

Model 4 points to statistical significance (p <0.10) for the representative (Table 2). Despite the 

isolated role of the representative being negative when the absorptive capacity is considered, 

this becomes positive, with 6.7 performance units in the technical network (Table 2) and 6.04 

in the market (Table 3). Therefore, firms with a higher AC, when acting in the role of the 

representative, have a greater impact on performance. Meanwhile, those with less absorptive 

capacity are also impacted, but on a smaller scale. These results enable the acceptance of H2, 

reinforcing that the absorptive capacity of firms has a different effect on performance, in the 

researched induced cluster. 

Allied to the described fact, the coordinator, whose isolated role is positive in 59 

performance units, with the insertion of the moderating effect of AC, becomes negative and 

loses statistical significance for the technical network (Table 2). Furthermore, the effect of the 

coordinator's absorptive capacity is negative in the market network (-55.45) (Table 3). This 

result demonstrates that firms acting in this role may already have processes structured to 
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interrupt the cycle or the interest in the search for knowledge. In this sense, firms in playing 

this role may not make any more efforts or create devices to assimilate new knowledge via other 

companies. 

 
The study shows (Table 3) the moderating effect under the coordinator in the market 

network is significant (p <0.10), but negative. It means that AC can act as a buffer and protect 

against negative impact when the firm acts as a coordinator. In such a way that the higher the 

AC of the firm, the less the impact of the coordinator on performance will be. 

The other intermediation papers did not obtain statistical significance in the tested 

sample (Tables 2 and 3). Therefore, only firms with a higher AC, who act as representatives, 

will have a higher impact on performance, and may also occur, to a lesser extent, in firms with 

a lower AC. In all models measured for TK (Table 2), errors are considered low for the robust 

correlation matrix (White, 1980). 

These results demonstrate that the percentage of 11.90% (adjusted R2) of the 

performance variability is explained by the CV's in the technical network (Table 2), while for 

the market (Table 3), this percentage reaches 7.37%, the that can be considered good (White, 

1980). The CV’s plus the effects of the roles with their moderators explain 26.58% of the 

variability (R2) in the technical network (Table 2) and 23% of the market (Table 3). In both 

tested knowledge networks (Tables 2 and 3), there was no problem of multicollinearity of the 

models, since the maximum VIF set below 10, as advised (Hair et al., 2009). Also, in these 

models, measured using linear regression, standard errors are low for both networks (White, 

1980). 
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5 DISCUSSION, CONCLUSION, LIMITS AND RECOMMENDATIONS 

When measuring the brokerage roles, the moderation of the absorptive capacity and the 

effects on the performance of the firms in induced agglomerate, the results reveal that the roles 

are practiced in different ways, both in the technical network and in the market. According to 

Kirkels and Duysters (2010), the hesitation of firms is the interest in the exchange of knowledge 

comes up against the search for partners who can fill their knowledge gaps. At this point, the 

different roles played by intermediaries come in, because the objective is also to “bring together 

heterogeneous parts”, as the authors claim (p. 375). For them, the personal characteristics of 

the partners and the type of information exchanged can influence the relationships. 

The results obtained converge with the studies that demonstrate the benefits of the 

network density generated by the territorial agglomeration (Eisingerich, Bell & Tracey, 2010; 

Molina-Morales, 2005), in the formation of social capital (Diéz-Vial & Montoro-Sánchez, 

2014; Yli-Renko, Autio, & Sapienza, 2001), and for sharing routines (Dyer & Singh, 1998; Yli-

Renko et al., 2001) or resources (Hoffmann, Lopes, & Medeiros, 2014). The improvement of 

the conduct by the insertion of the actor’s reaches, even, the refinement of the organizational 

conducts regarding the market performance (Uzzi, 1997). 

The ties between the respondents in the tested sample seem to be already consolidated 

by the time of activity in the market (age of the firms) of the cluster, as reported by Kirkels and 

Duysters (2010), indicating that they no longer depend on external partners to connect them to 

the interest groups. Firms already have their own networks, developed based on their age or 

reputation. Thus, the roles considered relevant for the analysis of the performance of the firms 

in this induced cluster (Markusen, 1996) are supported by studies carried out on those 

constituted from the overflow of knowledge, the importance of the role of coordinator and the 

non-statistical significance of guardian, liaison, and consultant. 

However, the coordinator has a local role and common sources in clusters. The 

horizontality in the dispersion may have been shaped by the weakening of these internal sources 

and the interest in perpetuating the exchange system as it stands. This local bias may also be 

related to the removal of large urban centers, in the phenomenon of imprisonment discussed in 

other studies (Belso-Martínez et al., 2017). In general, concerning market networks that are 

considered to be the most selective and with the least number of actors involved, therefore, they 

can be more revitalized. 

The negative effect of the absorptive capacity of the firms on the role of coordinator in 

the technical network is not uncommon. The consulted literature shows signs that many times, 

a single role may not be enough to potentiate the impact, as occurred in similar research by 

Molina-Morales et al. (2016). These authors consider that access to internal knowledge may be 

less valuable. 

However, in a cluster characterized by long-standing relationships, with a low level of 

product innovation as is the case studied, it can be inferred that the role of coordinator in the 

technical network loses space. After all, the repetitive processes of knowledge overflow 

(Krugman, 1999; Krugman, 1998), available on the productive activity and the competitiveness 

among agricultural groups (Klerkx & Leeuwis, 2008a), demand action in the organizational 

learning processes. However, it seems the coordinators in the technical network are no longer 

willing to invest resources in this direction. 

In the literature, the role of the representative has not been considered relevant for 

innovation (Alberti & Pizzurno, 2015; Belso-Martinez et al., 2018; Boari et al., 2017; Lissoni, 

2010; Martínez-Cháfer et al., 2018; Zaheer & Bell, 2005). However, the results obtained for the 
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role of the representative, in this paper, differ from studies that measured the innovation of 

firms. Our evidence shows that the role of the representative moderated by the absorptive 

capacity positively affected the performance of firms, both in the technical network and in 

the market. There may be a difference between what happens in Marshallian districts hitherto 

researched (Belso-Martínez et al., 2015; Belso-Martínez et al., 2017; Boari et al., 2017; Lissoni, 

2010; Molina-Morales et al., 2016). In these surveys, the role of the representative was not 

relevant, or the focus of the attention of the researcher. One explanation for this is that, in those 

districts where innovation was measured, firms can be driven more often to innovate their 

products (ceramics, toys, textile, and other industries) if compared to the sample of respondents 

who produce fruit in this survey. 

On the other hand, our findings are a counterpoint to the works cited, because we 

demonstrate that the absorptive capacity of firms moderates the effect of this role and surprises 

by positively impacting the performance of firms in this agglomeration. This may be the result 

of a more effective combination of social capital management (Diéz-Vial & Montoro-Sánchez, 

2014; Nahapiet & Sumantra, 1998), a combination of resources (Molina-Morales & Martínez-

Fernández, 2004) and valuable access to technical and market knowledge (Expósito-Langa et 

al., 2015), from the position of representative in an induced agricultural district (Markusen, 

1996). 

Thus, with the support and validation of peers to act in this role, the firms in this cluster 

are pushed, on behalf of their group, for intermediation, both in the technical network and in 

the market, with access to other actors, in other spheres of power. Although the age of the firm 

is not relevant in a similar study for the identification of intermediaries (Molina-Morales et al., 

2016), this variable, as well as the compound of fruits produced on the property, is relevant. 

For this reason, this paper maintains that this is a strategic and a political component, with 

positive repercussions for the performance of the firm. Gould and Fernandez (1989) consider 

that the representative plays a “very important” function (p. 122) from an organizational point 

of view, proof lies in few are chosen to deal or negotiate on behalf of the group. 

There are studies that, despite not assessing the effect on the performance of firms, have 

also concluded on the relevance of the role of the representative and coincide with research that 

analyzed this actor in a health policy environment (Gould & Fernandez, 1989), in cross-border 

transport international in the Basel / Germany region (Walther & Reitel, 2013) or on social 

media during the Egyptian Revolution, in the Arab Spring (Abul-Fottouh, 2018). 

In agribusiness, which is a knowledge-intensive context (Gazolla & Schneider, 2015), 

the role of the representative can be more expressive, since relations may be more focused on 

coordinated action to advance or maintain positions already achieved by the segment, with 

external partners, such as governments or regulatory bodies and society. Among these actions, 

there is “sustainable development, with substantial pressure to increase the income of the 

consolidated agricultural area, expansion of the agricultural frontier, socio-environmental 

issues and fertilizers” (Embrapa & Mapa, 2018, p. 70). In other words, it is more valuable for 

clustered firms in this segment to demonstrate cohesion through the representation of 

respondents vis-à-vis other institutions or groups of power, in order to safeguard political 

interests, to aiming to increase the bargaining power to improve performance. 

The fact is that the flow of knowledge gravitating around this irrigated induced cluster 

also permeates the sectoral forums. The argument defended here is that the interaction in 

debates, meetings, events, congresses, and other activities of this nature produces knowledge 

and increases the CA of firms (Díez-Vial & Montoro-Sánchez, 2016). This means that firms 
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based in these agglomerations, when acting in the role of representatives, can benefit from 

intermediation and establish new cooperation devices, because they are designed for 

environments in which technical knowledge and privileged market circulate, to which the rest 

of their community may not have access. The validation so that they can play this role is based 

on the reputation acquired in the cluster in which they are inserted (Molina-Morales & 

Martínez-Fernández, 2004), on the behavior of the actors and their personal characteristics 

(Boari & Riboldazzi, 2014), at the time of professional performance (Kirkels & Duysters, 

2010), and sharing a common vision (Expposto-Langa et al., 2015). 

As contributions, we highlight that our work: i) brings an analysis of which 

intermediation roles, determined from an unusual indicator in this type of research, produce 

indirect effects on the performance in an induced cluster; ii) demonstrates evidence that actors 

benefit from the density of technical knowledge and the circulating market in an induced 

cluster; iii) shows that even in the dispute in markets with a lower level of innovation for 

products, firms can produce results through intermediation roles; iv) creates a performance 

indicator focused on agricultural productivity in induced agglomerate, v) evaluates the direct 

and indirect effect of intermediation roles and the absorptive capacity of firms, in the induced 

agglomerate. 

This study has limitations. The performance indicator was based only on the year 2018, 

in addition to contradicting the literature suggestion to avoid measurement based on a single 

variable (Sabatino, 2016). Besides, the indicator does not consider the physical distance of the 

clusters concerning the main markets, the logistical costs, the quality of the fruit, innovation, or 

other variables that may interfere with the performance of the firms. 

At first, although the effect of performance units obtained by acting as a representative 

for firms with higher AC in the transfer of technical and market knowledge may seem modest, 

it is based on the productivity indicator. However, this effect should be taken with caution, 

given the interactions with support bodies and other institutions that operate in the induced 

clusters, which have not yet been evaluated, which can generate a new configuration of roles in 

the relationships and affect the results. 

We recommend comparative research on intermediation papers in other agricultural 

clusters. Thus, by comparing the findings and weighting them by clusters in which they were 

identified, it would be possible to map the engines that cause the effects by type of paper. Also, 

future research composed by multidisciplinary teams, can track and provide indicators that 

assess logistics costs, innovation or other variables related to financial performance. 
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Resumo: Esse artigo tem por objetivo investigar como Startups do agreste pernambucano 

utilizam as estratégias customer development afim de validar seus produtos/serviços. A coleta 

de dados se deu com quatro Startups de Caruaru (PE) e o corpus foi analisado por meio da 

Análise de Conteúdo. Os resultados evidenciam que todas as startups utilizam a 

estratégia customer development ao constituir seus produtos e serviços a partir de uma 

demanda específica, sendo aprimorados com os consumidores. A presença de tecnologias de 

baixo custo orientam os processos devido ao aporte limitado e facilidade das ferramentas. A 

originalidade da pesquisa está centrada relacionar o empreendedorismo e as metodologias 

enxutas, especialmente em um contexto particular de startups pertencentes ao agreste 

pernambucano, o que pode colaborar com estudos ligados a empreendedorismo e inovação. 

Por fim, gestores podem aperfeiçoar suas estratégias conforme amadurecimento do negócio e 

para estudos futuros, pode-se contar com maior corpus para análise e comparação. 
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1 Introdução 

Atualmente a organização e a visão dos consumidores deve fazer parte da estratégia de 

negócios, representando um avanço em termos de ações e aprimoramento no modelo de 

negócios, possuindo uma relevância, principalmente, nas micro e pequenas empresas, 

incluindo as Startups, pois esses negócios fomentam o desenvolvimento do país, gerando 

impactos positivos (SEBRAE, 2018; NAGLI, 2019). Com isso, este artigo tem por objetivo 

investigar como startups do agreste pernambucano utilizam as estratégias de Customer 

Development para aperfeiçoar seus produtos e/ou serviços.  

A escolha do agreste pernambucano se deu em detrimento do seu crescente 

desenvolvimento social, político e econômico nas últimas décadas, com participação em mais 

de 15% no PIB estadual, sendo a região do interior do nordeste com o terceiro maior PIB 

(IBGE, 2018; FIEPE, 2021). A importância desse estudo vem em utilizar a percepção da 

região do agreste pernambucano, pois sendo uma região relevante para o estado, por vezes, os 

estudos científicos concentram-se apenas na região metropolitana de Pernambuco. 

Sendo considerada a cidade mais populosa do interior de Pernambuco, Caruaru se 

destaca pelo comércio, sendo um dos principais polos de confecção, em conjunto com Santa 

Cruz do Capibaribe (PE) e Toritama (PE), o que representa uma das maiores economias do 

estado de Pernambuco. Esse cenário pode ser exemplificado pelas principais atividades da 

cidade, com serviços e comércio, somando cerca de 80% dos empreendimentos da região 

(BDE, 2017). 



 

 

 Há também um cenário favorável de apoio ao empreendedorismo na cidade, que 

dispõe do Complexo Tecnológico Armazém da Criatividade e da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa que, em 2017, lançou o programa 

“Conecta Empreendedor”, estimulando o desenvolvimento de novos negócios na região 

(SILVA et. al, 2020). O município também se destaca em sua posição quanto ao número de 

Startups, ficando em segundo lugar, atrás apenas da capital Recife, segundo a “Pesquisa de 

Inovação de Pernambuco” (LIGA VENTURES, 2019). 

 Com impulso na ampliação das novas formas de empreendimentos no Brasil, a 

pesquisa GEM (2019), aponta que cerca de 43 milhões de brasileiros estavam envolvidos com 

atividades de empreendedorismo e com seu negócio já formalizado. A pesquisa GEM (2019) 

revela também que o empreendedorismo brasileiro é majoritariamente regido por micro e 

pequenas empresas movidas por oportunidades, contrapondo pesquisas de anos anteriores, em 

que o tipo de empreendedorismo prevalecente era por necessidade. 

Com os novos perfis de consumidores, as startups buscam uma maior proximidade 

entre produto-cliente, utilizando estratégias do o pensamento Lean, que alia custos reduzidos 

a produção de produtos pilotos como forma de adaptação ao produto final que será disposto 

no mercado, fazendo com que necessidades sejam particularizadas, adaptando um cenário de 

incerteza em função de retornos lucrativos (TORRES, 2012; CARVAJAL; GARCIA, 2018). 

Com isso, a escolha desse tema se deu por meio da observação do crescimento de 

startups presentes no agreste pernambucano, com modelos de negócios formados tipicamente 

via redes sociais e construído a partir de um relacionamento próximo com o consumidor. 

Transformando um cenário historicamente marcado pela indústria da moda, as startups 

presentes na região oferecem uma maior diversificação de mercado, ofertando outros tipos e 

outras formas de renda. 

Diante do exposto acima, o presente trabalho tem como objetivo principal analisar a 

influência do consumidor na formação de estratégias por parte das startups do agreste 

pernambucano, identificando negócios de diferentes áreas e caracterizando as estratégias 

utilizadas para dar continuidade ao negócio, afim de  colaborar com os estudos científicos 

voltados ao empreendedorismo e inovação, haja visto que as soluções e estratégias apontadas 

pelos empreendedores podem servir como base para novos estudos e para a sociedade, com 

resultados consistentes na elaboração de novos empreendimentos.  

Para tanto, optou-se por fazer uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva do 

assunto que, apesar de recente, possui sempre novas questões a serem levantadas para 

consolidação de estudos na área. Utilizou-se também entrevistas semiestruturadas que foram 

explanadas a luz da análise de conteúdo. 

 

2 Referencial Teórico 
 

2.1 Empreendedorismo 

O empreendedorismo vem crescendo bastante no Brasil, sendo uma das atividades que 

mais contribuem com a economia do país (GEM, 2019). E cada vez mais, a busca por 

oportunidades tem movido os pequenos negócios, porém, “ser dono” do seu próprio 

empreendimento não caracteriza completamente o empreendedorismo.  

Dornelas (2008) defende que o empreendedorismo envolve pessoas e processos, com 

características inovadoras, transformando ideias em oportunidades que articulam novas 

transações comerciais, impulsionando uma melhor escolha na utilização de recursos e 



 

 

agregando valor ao que será produzido, contribuindo para geração de empregos e novas 

perspectivas administrar. 

Apesar de não haver um conceito unificado, as definições convergem nas 

características do empreendedor, que por meio de novas oportunidade, “influenciam na 

transformação local” (FELIPE; SANTOS, 2017, p.5). O empreendedor é conceituado como 

um indivíduo que busca oportunidade de negócios contendo algum tipo de inovação, ou seja, 

explora mercados com novas ideias, por meio de produtos, serviços ou processos com 

obtenção de retornos financeiros (GUSTMANN DE CASTRO et al., 2021). 

O conceito de empreendedorismo então pode ser definido como “o processo de criar 

algo novo com valor, dedicando o tempo e o esforço necessários, assumindo os riscos 

financeiros, psíquicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da 

satisfação e independência econômica e pessoal” (SEBRAE, 2007, p. 15).” Dessa forma, para 

responder as demandas e aos novos hábitos de consumo, a figura do empreendedor se torna 

indispensável ao unir oportunidade e capacidade de ofertar no mercado um produto/serviço 

inovador.  

Uma mentalidade inovadora desenvolve autonomia, por isso, modelos mentais podem 

estimular a capacidade de pensar, detectar, entender e, como consequência agir, diante das 

oportunidades, apesar das incertezas. A mentalidade empreendedora tem despertado interesse 

de pesquisadores de diferentes escolas e áreas do conhecimento como, por exemplo, 

administração, psicologia e educação (SCHAEFFER; MINELLO, 2017). 

 

2.2 Startups 

Inicialmente, argumenta-se que a literatura não converge totalmente a respeito do 

conceito de startups, deliberando diversos pontos de vistas a respeito, como também 

utilizando o conceito em sua forma ampla (MIRANDA; SANTOS JÚNIOR; DIAS, 2016). 

Por isso, a definição utilizada nesse estudo considera aspectos propostos por Carjaval e Garcia 

(2018), defendendo que as startups não são modelos de negócios definitivos e consolidados, 

mas, um estágio inicial de uma empresa que procura solucionar problemas específicos 

tecendo ideias por meio de testes. 

Stoilov (2015) defende que startups são empresas que crescem rapidamente, não 

necessitando desenvolver tecnologias, mas sim o seu uso adequado para buscar rápido 

crescimento e consolidação do negócio. Diante do ponto de vista desses dois autores e 

corroborando, Ries (2012) defende que as startups são negócios em desenvolvimento 

atrelados a inovação para desempenho de suas atividades em um ambiente de incertezas. 

Partindo então dessa essência, as startups contribuem representativamente com a 

geração de empregos nos países subdesenvolvidos e, em especial, no Brasil, por uma ascensão 

desses modelos de negócios, atraindo atenção para o mercado, por seus ganhos e 

contribuições na economia e também para o ambiente acadêmico, onde os modelos de gestão 

integram pesquisas com esse fenômeno.  (ROSTEK, K.; SKALA, 2018; CARVAJAL; 

GARCIA, 2018). 

Devido a sua estrutura bastante flexível, as startups minimizam o tempo entre 

conhecer o cliente, testar hipóteses e conhecer o mercado, obtendo uma aprendizagem 

validada, o que evita eventuais desperdícios durante o processo, proporcionando um modelo 

de negócios lucrativo e mais dinâmico (RIES, 2012). 

Para que as startups possam estar presentes no mercado, se faz necessário idealizar produtos 

voltados para um público que gere feedbacks constantes, conseguindo por meio desses 



 

 

retornos agregar valor ao produto e serviço ofertado, de forma positiva, pois a aproximação 

com o consumidor possibilita que as organizações se posicionem de forma mais assertiva. 

Com isso, é estabelecido o processo de aprendizagem, que faz com que as estratégias sejam 

desenvolvidas e enriquecidas para que manter os negócios competitivos. (BLANCK, 2007; 

RIES, 2012; PIMENTEL FILHO, 2014). 

Em uma visão holística, as startups contribuem não apenas economicamente com seu 

retorno financeiro e empregabilidade, mas também socialmente devido ao conhecimento do 

seu consumidor, fazendo com que as estratégias de negócios estejam focadas em resultados 

para o desenvolvimento local (PIMENTEL FILHO, 2014). De acordo com matéria publicada 

no CNN (2022) “As startups brasileiras receberam um total de US$ 9,4 bilhões em 

investimentos no ano de 2021, segundo levantamento da plataforma Distrito. O número é 2,5 

vezes maior que o investido em 2020, e o maior desde o início do estudo, em 2011, quando 

foram aportados US$ 147 milhões. Ao todo, foram 779 transações envolvendo aportes em 

startups.”. 

Desde os investimentos iniciais até o processo de expansão das startups, a criação de 

metodologias se deteve na redução de custos que implicariam consequentemente na redução 

de falhas, pois, as metodologias faziam com que o gestor passasse a ter um conhecimento 

mais detalhado de sua empresa e dos processos desempenhados por ela, possibilitando 

inovação e novas modelagens de negócio no lugar do tradicional plano de negócios 

(PIMENTEL FILHO,2014). 

Na configuração de uma startup, é imprescindível obter como propósito o 

conhecimento do público-alvo, pois com as rápidas mudanças no mercado, o gestor precisa 

estar atento de modo a agir rapidamente, respondendo as demandas adequadamente.  

 

2.3 Metodologia Lean Startup 

O pensamento Lean surgiu a partir da ideia da manufatura enxuta desenvolvido pela 

Toyota por meio de um modelo de produção no cenário pós segunda guerra mundial, onde os 

recursos eram escassos e se fazia necessário uma produção de qualidade, em que houvesse 

valor percebido pelo cliente. Esse aspecto influenciou as estratégias das organizações, ao 

direcionar recursos e esforços, por meio do aprendizado (BOUFLEUR et. al., 2016). 

O pensamento Lean é uma mudança radical no modo de produção, pois está 

intimamente ligado nos processos Lean Thinking, com o propósito de expor as falhas que 

custam desperdícios e que podem alterar a qualidade do produto final. No modelo Toyota, o 

processo é a visão central do negócio, no qual os resultados podem ser mensurados atingindo 

a imagem da empresa perante o mercado de forma positiva ou não (PIMENTEL FILHO, 

2014). 

Em uma startup, é característico um ambiente de incertezas e com recursos limitados, 

por isso a metodologia Lean Startup proposta por Ries (2011) dispõe de orientações voltadas 

aos testes de hipóteses dos produtos, afim de ampliar ao máximo as respostas do mercado 

sobre a qualidade final do produto/serviço. 

A metodologia está associada a maximização de contato com o cliente para que se 

obtenha a qualidade final satisfatória, haja visto que segundo o estudo do autor em questão, as 

startups tem seu índice de mortalidade atrelados a falta de comunicação com o mercado.  

Ainda, cabe ressaltar que a metodologia fornece os passos sistemáticos que ampliam 

as possibilidades de aceitação no mercado, mas não visa a garantia de sucesso do 

empreendimento em si, porque ao se comunicar com o consumidor, antecipa a possibilidade 



 

 

de falhar. O objetivo então, é reduzir a utilização de recursos que não agregam valor e, em 

especial, o recurso “tempo”, que é um fator crucial no estabelecimento do relacionamento no 

mercado (RIES, 2012). 

 

2.4 Customer Development 

Um dos principais questionamentos que envolve as startups são como esses negócios 

podem se tornar repetíveis, escaláveis e gerar ganhos sustentáveis. Desenvolvida por Steve 

Blank (2005), a metodologia Customer Development, auxilia a gestão em traçar estratégias 

afim de criar o produto mais apropriado para o consumidor, ou seja, todas as interações e 

propostas que façam com que o produto seja validado no mercado. Desenvolvendo 

paralelamente consumidores e produtos, o processo do Customer Development contempla 

quatro etapas: Customer Discovery, Customer Validation, Customer Creation e Customer 

Building.  

A Figura 1 demonstra o modelo proposto por Blanck (2007) e defende a ideia de que 

as Startups e outros empreendimentos inovadores precisam entender o processo utilizado para 

desenvolver o produto, priorizando a descoberta do consumidor e do mercado atuante, pois 

partindo da premissa desse modelo, o consumidor decide a viabilidade do negócio. 

 
Figura 1 – Modelo Customer Development 

 
Fonte: BLANCK (2007, p.19). 

 

Na etapa Customer Discovery, a gestão do empreendimento desenvolve um protótipo e 

busca feedbacks que forneçam informações da necessidade daquele produto/serviço no 

mercado e se existem consumidores potenciais para utilização.  

Na segunda etapa, Customer Validation, as vendas são testadas e são gerados 

relatórios, comprovando que existem consumidores dispostos a comprar, pagar e quem são 

esses consumidores. Já na terceira etapa, Customer Creation, o empreendedor precisa estudar 

mais o mercado para que consiga estratégias de como ampliar a demanda a partir dos 

consumidores já existentes. Ainda, nessa etapa, o foco deve ser na criação de um 

relacionamento consistente com o cliente, sendo necessária a participação de toda a 

organização, afim de gerar qualidade percebida como consequência de processos bem 

executados e estratégias validades assertivamente. 

Na última etapa, Customer Building, o fundamento das ações se pautam em tornar a 

startup sólida no mercado, ou seja, trata de melhorias estruturais que gerem mais vantagens 

competitivas. 

Com esse modelo, Blanck (2007) reforça um modelo iterativo em que os 

empreendedores erram e acertam várias vezes até melhorar as condições de tomadas de 

decisão, o que caracteriza as startups como empresas jovens, envolvidas no processo de 

economia de tempo, conhecendo melhor seu público-alvo.  



 

 

Como a metodologia Customer Development é construída a partir dos feedbacks dos 

consumidores como identificação das necessidades de mercado, é possível observar que se faz 

necessário efetuar uma triagem do que a maior parte do público quer. Com isso, há um 

engajamento nas redes sociais e o empreendedor toma a decisão final do que colocar, a partir 

de datas comemorativas, lançamentos de filmes do mês. Sempre buscando atualizações com 

os temas do momento.  

 

3 Metodologia 

A metodologia da pesquisa, segundo Santos (2002), é necessária para uma construção 

sistemática de um estudo para compreensão da realidade por meio do ambiente acadêmico e 

da pesquisa, analisando dados e apresentando fatos de modo verídico, contribuindo para o 

conhecimento e avanço na ciência.  

A presente pesquisa foi construída por meio do método qualitativo, do tipo descritivo e 

exploratório, em virtude da realidade analisada, que buscou experiências vivenciadas por 

gestores das startups participantes. Essa abordagem compreender e descrever fenômenos de 

maneira mais profunda, se preocupando com as aplicações e interferências práticas na 

realidade social, possibilitando, caracterizar esse fenômeno (CRESWELL, 2010). 

Quanto à estratégia de investigação, foi utilizado o método de estudo de caso, para que 

respondesse questões do tipo "como" ou "por que" estão sendo investigadas, tendo em vista 

que o pesquisador não tem controle sobre o contexto analisado e que o estudo de caso permite 

uma maior compreensão dos processos (YIN, 2015). 

A escolha do estudo de múltiplos casos foi adotada em função de empreendedores 

compartilharem do mesmo ambiente de criação: o processo de incubação do armazém da 

criatividade. Cabe ressaltar que cada gestor de cada empresa foi tratado como casos 

específicos a partir de questões que envolveram dados descritivos sobre pessoas, lugares e 

procedimentos, sendo importante a interação entre pesquisador e ambiente pesquisado 

(CRESWELL, 2010).  

Como estratégia de coleta de dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 

os gestores das Startups, tendo em vista que esses atores ditam as estratégias de suas 

empresas, proporcionando de entendimento da realidade pesquisada, sendo importante no 

processo de construção do estudo. 

As entrevistas semiestruturadas direcionaram pontos em que foi possível compreender 

qual o significado que o gestor atribui as questões necessárias para o objetivo do estudo, que 

no presente caso, caracteriza-se pela construção de um produto/serviço com feedback 

constante do consumidor. 

As entrevistas foram realizadas com quatro empreendedores pertencentes a quatro 

Startups diferentes, que ocupam cargos de direção nas Startups, na função de idealizador ou 

de liderança. As empresas que compõem o corpus dessa pesquisa estão organizadas na Tabela 

1 a seguir, de acordo com seu ano de fundação em uma escala crescente. Também foi 

observado o número de colaboradores de cada Startup, respeitando a data de fundação. 

 
Tabela 1 - Empresas participantes do estudo 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022). 

 

3.1 Descrição das Startups 

A Startup A trabalha com um site de informações e mídias, tem sede em Caruaru, no 

estado de Pernambuco e, começou a partir de uma página no Facebook. Logo em 2012, seu 

fundador, começou a compartilhar fotos de Caruaru e também visualizou a necessidade de 

obter informações precisas sobre Caruaru e região vizinha. Fez parte de cursos, oficinas, até 

que houve a oportunidade da incubação, onde decidiu expandir o horizonte do 

empreendimento, formando novas parcerias e dividindo as funções para distribuição das 

atividades desempenhadas.  

Já a Startup B, também tem sede em Caruaru, no agreste pernambucano e fornece o 

serviço educação digital para empreendedores locais, principalmente, no segmento têxtil, por 

meio de cursos e palestras que instruem os indivíduos a como fazer uso das ferramentas 

digitais para uma promoção dos negócios.  

A Startup C, fundada em 2018, também tem sede em Caruaru, Pernambuco e, possui 

como principal serviço a educação inclusiva. O fundador do empreendimento atuava no 

mercado de gráfica de produtos e ao procurar o SEBRAE para auxílio na formulação de um 

plano de negócios, optou por participar de um processo de incubação para aprimorar os 

serviços ofertados.   

O fundador da Startup D atua no mercado com cursos preparatórios para redação do 

Enem e possui o lócus da empresa em Caruaru, agreste pernambucano. O fundador viu uma 

oportunidade de negócio nas consultorias de redação com preço acessível e, por meio das 

mídias sociais, expandiu seu trabalho, conquistando uma fatia do mercado local, tendo em 

vista que a maioria das aulas de preparação para Enem são realizadas apenas em cursinhos 

particulares.  

Por fim, cabe ressaltar que todas as entrevistas realizadas aconteceram no lócus de 

trabalho do gestor. As Startups selecionadas foram selecionadas a partir de uma decisão de 

posicionamento geográfico, cujo objetivo foi encontrar gestores apenas no agreste e que, de 

forma mais positiva, já participaram de alguma incubação ou aceleração no negócio.  

 

4 Resultados 

A construção deste estudo buscou compreender como o modelo Customer 

Development proposto por Blanck (2007) é utilizado pelas startups do agreste de Pernambuco, 

afim de solidificar os negócios e gerar ganhos consistentes, por meio da aproximação com o 

consumidor no processo de construção do produto/serviço.  

Abaixo, foram recortados trechos das entrevistas que enfocam mais adequadamente a 

aproximação entre negócio e mercado, separados em duas categorias: feedbacks e dimensão 

customer development. 

 

4.1 Categoria Feedback 

Em relação a primeira categoria analisada, feedbacks, refere-se à ação de dar um 

retorno sobre algo ou alguma pessoa. No caso, em específico, dos empreendimentos, serve 

para medir o desempenho, com foco em manter ou aperfeiçoar sua produtividade. Como 



 

 

Categoria

Característica analisada

Startup  A Selecionar preferência 

Startup  B Material atualizado

Startup  C Adaptação 

Startup  D Segurança nas ações

Pontos Chave
Feedbacks

Detecção de erros

[...] Além de trazer uma segurança muito grande, a gente não dá um chute no 

escuro. Por exemplo, os feedbacks começaram a ser tão frequentes que eles 

mesmos solicitam o que querem ver nas redes sociais. Aí é um processo 

muito “massa”, é gratificante, é seguro, a gente consegue engajar, a gente 

consegue atingir e consegue converter essas coisas [...] - linha.436

[...] A gente foca muito em ver se nosso conteúdo está um conteúdo 

atualizado, se a gente realmente está mostrando coisas novas ou se a gente 

está mostrando só vasco (aplicativo de edição) e a pessoa já sabe daquilo... 

É Se nosso método de ensinar, explicar, se o pessoal está entendendo bem 

e, ah...Deixa eu ver....Acho que o principal é isso: conteúdo e método [...] - 

linha 746.

[...] A gente monta o projeto, e aí, temos dois clientes, o que paga e o que 

consome, então, as vezes, no caso da gente, trabalho nem sempre significa 

receita, porque as vezes tem muita notícia para dar e tem pouco anunciante, 

então a gente tem que agradar os dois. Se a gente colocar propaganda 

barata, a gente vende mais, porém, se encher de propaganda, quem 

consome o conteúdo, não vai gostar, sabe? Então tem muito isso [...] - linha 

989.

[...] E aí a gente começou a desenvolver essa metodologia e um método 

muito simples, com adaptação e interação. E aquela resposta de: o que o 

professor faz em sala de aula com trinta alunos e dar resultados? Então, 

dicas e formas práticas e alguma ferramentas para que esse professor 

desenvolva através da interação e da adaptação [...] - linha 109.

pontos chave dessa característica, a partir dos retornos, as Startups puderam selecionar 

preferências, manter sempre o material atualizado as expectativas do consumidor, adaptação 

das metodologias em alguns casos e por fim, o feedback proporciona segurança nas ações, 

pois ao saber as preferências do consumidor, os empreendimentos tem uma tendência a 

tomarem decisões mais assertivas. 

No Quadro 1, estão os pontos chave identificados para a categoria feedbacks. 

 
Quadro 1 – Característica da categoria feedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborado pelas autoras (2022). 

 

Nos pontos chaves destacadas, ao selecionar as preferências, como no trecho 

destacado na Startup A, o feedback auxiliou na estruturação de projetos, ao delimitar a 

periodicidade de conteúdos por meio de informações geradas a respeito das preferências do 

seu público alvo. Essa centralização de informações, gerida por um bom relacionamento com 

o cliente, é capaz de aumentar os ganhos, pois ao escolher uma menor presença de 

propagandas, a Startup pode focar mais na propagação de informações. 

No caso da Startup B, o feedback faz com que haja uma métrica em relação ao 

conhecimento, precisando estar atualizado e sem repetições, pois ao interagir com o público 

via redes sociais, a visibilidade da Startup pode atrair novos consumidores. Ao ditar a 

frequência das postagens e a interação online, a mensuração efetiva da importância do método 

e conteúdo, como citado, pode influenciar o usuário e seus seguidores. 



 

 

Categoria

Característica analisada

Startup  A Conhecimento 

Startup  B Customização

Startup  C Comunicação 

Startup  D

Foco em um 

segmento 

específico

Pontos Chave
Customer Development

Redefinição de produtos e/ou serviços

[..] A quantidade de coisas que querem. Tipo, nosso foco é redação, as tem 

gente que pede para trabalhar com matemática, física, geografia... A gente 

pega as áreas que tem como conversar...Já pensou a gente explicando 

cálculo físico pro Enem? Isso no momento, não tem como agregar. E aí, 

como a gente lida com ele para ele permanecer nosso, mas fazendo entender 

que a gente não tem aquele tipo de conteúdo? Acho que é o posicionamento 

de marketing também, de pedir para mandarem os recebidinhos e retornar 

para essas pessoas para que elas não deixem se se engajar com a gente é 

um trabalho dado na conversa [...]

[...] Assim, a gente tem o essencial para se ter nas mídias digitais hoje em 

dia. Uma pessoa independente da área, ela tem que saber fazer isso, isso e 

isso...Só que isso vai se adaptar à realidade de cada um. Nem todo mundo 

tem a mesma condição financeira, nem a quantidade de funcionários para 

aplicar o marketing, sabe? Então vai depender da realidade de cada 

empresa [...]

[...] Por exemplo, a gente agora está montando um projeto de esportes e aí, 

a gente faz uma lista de prováveis clientes, de loja de material esportivo e 

tal...Lógico que a gente sabe quem anuncia na tv, no rádio, quem investe em 

propaganda, sabe? E aí, a gente faz o projeto e tenta vender [...]

“[...] Algumas dificuldades que tenho na startup: comunicação. Não tenho 

uma pessoa de comunicação na startup, não é uma pessoa que faz mídias 

sociais, mas é aquela pessoa que faz a ponte entre os meios, tv, rádio... Que 

faz com que o nosso propósito seja mais bem visto. Muitas vezes, eu fico 

muito irritado porque nós não conseguimos dizer o que nós fazemos e como 

fazemos e as pessoas não entendem. E as vezes, até na família é só o 

trabalho com menino especial... Isso é pouco, é preciso dizer mais [...]” 

Nos feedbacks gerados pela Startup C, esses auxiliam nos métodos utilizados para que 

os usuários do serviço aprimorem suas técnicas, aumentando seu nível de interação e 

conhecimento, gerando habilidades e reflexões em novas perspectivas, pois ao proporcionar 

educação inclusiva de qualidade, gera também ganhos sociais. O feedback se faz bastante 

necessário para controlar os métodos de aprendizagem. 

Por fim, na Startup D, os feedbacks trazem segurança nas ações a serem tomadas e 

com a frequência maior, os próprios usuários selecionam os conteúdos a serem publicados e 

tratados. É possível que essa empresa tenha um planejamento com relação as suas atividades, 

já que tendo alcançando níveis relevantes de interações, a empresa pode se sentir mais segura 

ao tomar decisões. 

O processo eminentemente iterativo é apenas finalizado quando o alinhamento entre o 

produto e o mercado são definidos. Os feedbacks tornam-se benéficos no tocante a detecção 

de erros. A troca de informações e necessidades ao longo do processo são enxergadas como 

um benefício para o negócio, já que pode servir como um indicador de desempenho da 

organização perante o mercado. 

Construída a partir dos feedbacks dos consumidores, com identificação das 

necessidades de mercado, é possível observar que se faz necessário efetuar análises mais 

detalhadas e precisas do que a maior parte do público almeja. Com isso, há um engajamento 

via redes sociais e o empreendedor toma a decisão final do que colocar nas redes sociais, do 

que fazer em termos de produção de conteúdo, visando uma agregação de valor positiva a 

aqueles que estão envolvidos nos processos.  

Pode ser percebido também que no trecho acima a presença de feedbacks para 

diferentes etapas do processo possibilita as Startups a formação de indicadores de 

desempenho, tendo em vista que a construção das atividades é pautada nas métricas dos 

consumidores, o que também proporciona ambiente de aprendizado contínuo. 

 

4.2 Categoria Customer Development 

Na segunda categoria analisada, customer development, as empresas precisam validar 

seu mercado para produzir produtos e serviços. Esse método, como visto anteriormente, 

proporciona testes para aquisição e conversão do consumidor, trazendo medidas para o 

empreendimento de como atender mais adequadamente à demanda do produto e/ou serviço. 

Abaixo, no Quadro 2, estão descritos os pontos chave para essa categoria. 

 
Quadro 2 – Categoria Customer Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Categoria

Característica analisada

Startup  A Conhecimento 

Startup  B Customização

Startup  C Comunicação 

Startup  D

Foco em um 

segmento 

específico

Pontos Chave
Customer Development

Redefinição de produtos e/ou serviços

[..] A quantidade de coisas que querem. Tipo, nosso foco é redação, as tem 

gente que pede para trabalhar com matemática, física, geografia... A gente 

pega as áreas que tem como conversar...Já pensou a gente explicando 

cálculo físico pro Enem? Isso no momento, não tem como agregar. E aí, 

como a gente lida com ele para ele permanecer nosso, mas fazendo entender 

que a gente não tem aquele tipo de conteúdo? Acho que é o posicionamento 

de marketing também, de pedir para mandarem os recebidinhos e retornar 

para essas pessoas para que elas não deixem se se engajar com a gente é 

um trabalho dado na conversa [...]

[...] Assim, a gente tem o essencial para se ter nas mídias digitais hoje em 

dia. Uma pessoa independente da área, ela tem que saber fazer isso, isso e 

isso...Só que isso vai se adaptar à realidade de cada um. Nem todo mundo 

tem a mesma condição financeira, nem a quantidade de funcionários para 

aplicar o marketing, sabe? Então vai depender da realidade de cada 

empresa [...]

[...] Por exemplo, a gente agora está montando um projeto de esportes e aí, 

a gente faz uma lista de prováveis clientes, de loja de material esportivo e 

tal...Lógico que a gente sabe quem anuncia na tv, no rádio, quem investe em 

propaganda, sabe? E aí, a gente faz o projeto e tenta vender [...]

“[...] Algumas dificuldades que tenho na startup: comunicação. Não tenho 

uma pessoa de comunicação na startup, não é uma pessoa que faz mídias 

sociais, mas é aquela pessoa que faz a ponte entre os meios, tv, rádio... Que 

faz com que o nosso propósito seja mais bem visto. Muitas vezes, eu fico 

muito irritado porque nós não conseguimos dizer o que nós fazemos e como 

fazemos e as pessoas não entendem. E as vezes, até na família é só o 

trabalho com menino especial... Isso é pouco, é preciso dizer mais [...]” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2022). 

 

A dimensão customer development nos projetos citados nas atividades acima são 

montados com a especificidade de cada cliente, tendo em vista que os projetos originais foram 

desprendidos para uma busca efetiva de mercado. Uma vez alcançado um nicho logo nos 

estágios iniciais do empreendimento, é possível observar que se faz necessário efetuar 

refinamento na oferta do produto e/ou serviço, pois uma análise mais detalhada e precisa, 

tende a alcançar a maior parte do que o público almeja. 

O uso de metodologias voltadas para uma criação projetada na troca de conhecimento, 

faz com que os empreendedores invistam mais tempo em criar estratégias e possibilita ao 

consumidor a figura de protagonista, construindo projetos de acordo com suas principais 

necessidades de conteúdo e contextualização, sem focar apenas no produto final.  

Na Startup A, pode ser percebido que os projetos são realizados e lançados no 

mercado em busca de compradores afins, de forma semelhante a metodologia Customer 

Development, onde o produto piloto tem o propósito de traduzir as preferências do seu 

público-alvo, traçando estratégias específicas para as áreas do projeto como, por exemplo, a 

área de esportes, conforme trecho citado. 

Na Startup B, a Startup parte de uma mesma premissa que todos os projetos irão lidar 

com as redes sociais, porém cada empresa consultada tem seu nicho de mercado e seu público 

específico, havendo a customização. A validação do método nesse caso, se dá no auxílio do 

desenvolvimento de negócios adaptáveis e flexíveis frente as necessidades do consumidor. 

Na Startup C, existe por vezes um problema na comunicação, o que acaba por 

dificultar a postura do empreendimento perante o mercado, precisando sempre traduzir para o 

público qual o seu propósito. Ao limitar o serviço apenas no “tratamento com crianças 

atípicas”, os processos precisam ser melhor definidos, para que não haja entendimento 

ambíguo da finalidade do empreendimento.   



 

 

Porém, ao amadurecer o projeto e os pertencentes a equipe é possível observar que a 

Startup C ligada a esfera social, segue validando suas ideias de maneira rápida e econômica, 

conquistando a região do agreste pernambucano e contribuindo de forma efetiva com a 

sociedade, concentrando seus esforços para inclusão social. 

 Por fim, a Startup D deixa bem estabelecido o seu foco apenas no segmento de 

redação, pois como existem resultados consistentes provindos do empreendimento, a fase é 

consolidar a marca, ao investir em posicionamento de marketing, por exemplo. Ao fazer com 

que as pessoas que possuem expectativas diversas interajam e comprem o serviço, a Startup já 

traduziu soluções em crescimento do negócio. 

Com projetos únicos e adaptáveis para cada novo cliente, pode ser notado que na 

categoria Customer Development é constituída por um método validado empiricamente e que 

a aprendizagem envolve todos os agentes da equipe, precisando refinar os produtos/serviços 

de modo a satisfazer as expectativas no seu consumidor. 

Por fim, com o uso de tecnologias de baixo custo e, em específico, a internet, a 

comunicação em larga escala contribui com as Startups no que diz respeito a escalabilidade, 

interatividade, administração da flexibilidade e uso de marca em rede. A troca de informações 

e necessidades é enxergada como um benefício para o empreendedor, sendo vista com a 

interação social por meios das plataformas digitais, já que a captação dos consumidores e a 

manutenção do relacionamento é dada por essa ferramenta.  

 

5 Considerações Finais 

Para delineamento deste estudo, em um primeiro momento, foram apresentados 

conceitos de empreendedorismo e da metodologia Customer Development, seu funcionamento 

e demais discussões práticas, enfatizando ações para os empreendedores com aportes 

limitados e empresas flexíveis. Esse caminho permitiu um olhar voltado para o caso 

específico no estudo. 

Os resultados demonstraram que o empreendedorismo contribui com a discussões 

acadêmicas e econômicas por ser presente e relevante, principalmente, em países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos. Essas ideias inovadoras elevam a competitividade no 

ambiente de negócios por meio dos seus resultados econômicos e sociais. 

A presença de feedbacks constantes ao longo dos processos possibilita reforçar 

decisões e comportamentos que tiveram resultados positivos, porém ao não conseguir se 

comunicar com o mercado, o feedback também se faz estritamente necessário, para que as 

estratégias sejam repensadas em função de uma melhoria futura. A utilização das redes sociais 

permite que esses resultados sejam mais abrangentes e rápidos, o que possibilita também 

alcance mais eficiente das cidades circunvizinhas. 

Também se observou uma busca constante por demanda, indicando que os serviços 

são criados à medida que o cliente consome, evitando informações ultrapassadas e projetos 

que não representem a individualidade de cada consumidor. Com recursos limitados, os 

empreendedores entrevistados optam por trabalhar em ambientes compartilhados, em função 

de um menor custo de infraestrutura e a propensão a formar equipes multidisciplinares, haja 

visto que com uma equipe reduzida, ocorrem feedbacks Inter organizacionais devido ao 

compartilhamento do ambiente de trabalho, o que acaba agregando valor aos processos.  

Por fim, uma das limitações da pesquisa foi o fato de não haver a possibilidade de 

realização das entrevistas em um maior número de Startups, devido à falta de disponibilidade 

dos empreendedores. Ainda, existem aqui questionamentos que poderão servir como base 



 

 

para estudos futuros, a exemplo de como os empreendedores podem implementar 

racionalmente a metodologia Customer Development, e como as métricas podem ser 

instituídas ao longo do tempo, consolidando as estratégias de negócios amadurecendo a 

Startups, o que pode impactar decisivamente no sucesso da organização. 
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Resumo: O líder é a principal referência no contexto organizacional e, por isso, é capaz de 

afetar as percepções dos liderados e a forma como se sentem motivados em relação ao 

trabalho. De abordagem quantitativa, o presente estudo teve como objetivo principal 

identificar a influência dos estilos de liderança transacional, transformacional e laissez-faire 

na motivação dos trabalhadores de pequenas e médias empresas da serra gaúcha. A 

caracterização do estilo de liderança possibilitou observar que o comportamento dos líderes 

do estudo é percepcionado pelos liderados com predisposição ao estilo transformacional. Pelo 

teste das hipóteses previstas pelo modelo conceitual, verificou-se, através das correlações 

significativas obtidas e dos valores dos coeficientes observados no modelo de regressão, que 

os estilos de liderança transacional e transformacional influenciam positivamente a motivação 

dos trabalhadores, sendo o estilo transformacional o de maior impacto.  

 

Palavras-chave: Liderança. Motivação. Pequenas e médias empresas. 

 

1 Introdução 
 

Ao despontar como papel crítico e influente nas organizações, o líder e a forma de 

exercer a liderança têm sido alvo de estudos ao longo dos anos como meio de aprimorar as 

relações humanas, potencializar a motivação dos liderados e, consequentemente, direcionar os 

esforços na melhoria do desempenho organizacional. O tema liderança é um dos mais antigos 

na literatura da política, da sociologia, da história, da psicologia e dos estudos 

organizacionais, mas nem por isto se trata de um tema esgotado e pacífico (FARIA; 

MENEGHETTI, 2011). Existe, na literatura, uma variedade de termos para explicar liderança 

e, segundo Bergamini (1994), os pesquisadores geralmente definem liderança segundo suas 

perspectivas individuais e os aspectos de maior interesse sobre o fenômeno. A autora destaca 

dois aspectos que considera inerentes à maioria das definições existentes na atualidade, sendo 

eles a ligação da liderança a um fenômeno grupal e liderança como processo de influência 

exercido de forma intencional por parte dos líderes sobre seus liderados.  

A liderança é considerada um processo essencial para a motivação dos membros das 

organizações e na mobilização de recursos no sentido do cumprimento de suas atribuições, 

permanecendo, dessa forma, como um tema central na área de estudos organizacionais 

(ABELHA; CARNEIRO; CAVAZOTTE, 2018). O papel do líder, através do enfoque 

caminho-objetivo, caracteriza-se como aquele de agente a quem cabe desbloquear a força 

motivacional contida no interior do seguidor (BERGAMINI, 1994). Em outras palavras, é o 

líder quem deve dar o direcionamento, o apoio, a assistência e a inspiração para que os 
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liderados trabalhem pelos mesmos propósitos de desempenho organizacional. Ribeiro, Passos 

e Pereira (2018) consideram que, para alcançar o potencial máximo dos recursos humanos, é 

essencial que os indivíduos se sintam motivados. Os autores Moller e Gomes (2010) 

caracterizam o ato de liderar como um processo de interação onde poucos influenciam muitos 

seja na tomada de decisões ou para motivá-los. 

A liderança pode ser vista como um processo dinâmico, alterado de acordo com a 

situação, as circunstâncias e as condições em que o líder se encontra (ROBBINS, 2002). No 

contexto de pequenas e médias empresas, porém, o tema recebe pouca atenção e pesquisas 

sobre liderança em PMEs são tidas como insuficientes (LEKHANYA, 2015; CRACIUN et 

al., 2015). Globalmente, as empresas de pequeno e médio porte representam mais de 95% do 

total de empresas, correspondendo a aproximadamente 50% do PIB mundial e 70% do total 

de empregados no mundo (ITC, 2015). A importância das PMEs também pode ser explicada 

pelo dinamismo no enfrentamento de crises quando comparadas às grandes empresas, uma 

vez que são capazes de se adaptar com maior rapidez e flexibilidade a fatores ambientais e 

mudanças externas (PURWATI et al., 2020). Para Sawaean e Ali (2020), as PMEs têm 

demonstrado ser, em todo o mundo, o meio mais eficaz para acelerar o avanço econômico e 

social. Isso se deve ao ambiente propício para o treinamento e desenvolvimento dos 

funcionários e à rotatividade de montantes moderados de investimento de capital 

(SAWAEAN; ALI, 2020). Apesar dos números expressivos que retratam o alcance e a 

dimensão econômica das empresas de pequeno e médio porte, a literatura voltada para o 

mapeamento de suas realidades, também no que diz respeito à liderança, é restrita, 

justificando a relevância empírica do estudo nesse contexto. 

A fim de aprofundar a articulação dos conceitos liderança e motivação, elaborou-se a 

seguinte questão de pesquisa: qual a influência dos estilos de liderança na motivação dos 

trabalhadores no contexto de pequenas e médias empresas? Diante disso, o estudo teve como 

objetivo identificar a influência dos estilos de liderança transacional, transformacional e 

laissez-faire na motivação dos trabalhadores de pequenas e médias empresas da serra gaúcha.  

Liderança é um tema complexo e valorizado, tanto para aqueles que lideram como 

para aqueles que são liderados. Ao longo dos anos, a liderança foi estudada de várias maneiras 

e, apesar da abundância de estudos, o assunto continua sendo um desafio para profissionais e 

pesquisadores interessados (NORTHOUSE, 2018). O mundo organizacional está em 

constante mudança e os líderes, com papel de destaque e visibilidade nesse ambiente, 

precisam acompanhar e entender essas transformações, que necessariamente permeiam a 

relação com seus liderados e influenciam em fatores decisivos como a motivação. O trabalho 

inicia pela introdução já apresentada, segue com o referencial teórico, a metodologia utilizada, 

a discussão sobre os resultados encontrados, e, por fim, as considerações finais. 

 

2 Referencial Teórico 
 

Mais de um século se passou desde que o tema liderança se tornou um tópico de 

introspecção acadêmica e as definições evoluíram continuamente durante esse período. Dos 

anos 90 ao século 21, o debate continuou, mas as pesquisas emergentes enfatizam liderança 

como um processo por meio do qual um indivíduo influencia um grupo de indivíduos para 

atingir um objetivo comum, em vez de desenvolver novas maneiras de defini-la 

(NORTHOUSE, 2018). 



 

 

No que diz respeito às novas abordagens de liderança, Bernard Bass é tido como o 

autor que mais inspirou e um dos que mais contribuiu para o desenvolvimento de 

metodologias para pesquisas empíricas sobre o tema e construção conceitual (HARTOG; 

MUIJEN; KOOPMAN, 1997). O modelo de liderança de Bass, com base em uma extensa 

pesquisa, categorizou liderança em três estilos: transacional, transformacional e laissez-faire. 

O estilo de liderança transacional envolve uma troca entre líder e seguidor, ou seja, os 

seguidores recebem recompensas por agirem de acordo com as expectativas do seu líder 

(BURNS, 1978). O estilo de liderança transformacional ocorre quando os líderes geram 

consciência e aceitação dos propósitos e missão do grupo e quando estimulam seus 

funcionários a olharem além de seus próprios interesses (BASS, 1985). Enquanto o líder 

transacional motiva os subordinados a desempenharem conforme o esperado, o líder 

transformacional inspira-os a fazer mais do que o esperado inicialmente. Em contrapartida às 

lideranças citadas, onde os líderes intervêm ativamente, existe o estilo laissez-faire, com 

líderes passivos. Em certo sentido, esse tipo de liderança indica ausência de liderança 

(HARTOG; MUIJEN; KOOPMAN, 1997). 

A liderança, em todas suas formas, é provavelmente o fator que mais afeta as 

percepções dos funcionários nos locais de trabalho (LEE, 2020). A diversidade de interesses 

percebida entre os indivíduos permite aceitar que as pessoas não fazem as mesmas coisas 

pelas mesmas razões. Os indivíduos são diferentes uns dos outros e é nessa diversidade que se 

encontra a mais importante fonte de compreensão a respeito de um fenômeno que apresenta 

aspectos aparentemente paradoxais: a motivação humana (BERGAMINI, 1990). Para 

Bergamini (1994), existem razões muito especiais que justificam o crescente interesse de 

pesquisadores a respeito da inevitável união entre os pontos comuns que interligam a 

dinâmica motivacional e a eficácia da liderança. Ainda nas palavras da autora, esses dois 

termos, a partir de determinado momento, parecem definitivamente ligados na teoria e na 

prática por uma relação de causa e efeito e reconhece-os como sinônimos por serem tão 

entrelaçados e guardarem uma ligação de parentesco forte entre si. 

Ramos (2009) afirma que liderança e motivação são aspectos essenciais no sucesso 

das organizações, pois motivar diminui a resistência às mudanças e aumenta a capacidade de 

adaptação dos colaboradores, orientando-os para comportamentos e para a direção desejada. 

Além disso, contribui para a construção de uma cultura que valoriza a aprendizagem, o 

reconhecimento e a equidade, reduzindo o sentimento de rotina e de desmoralização 

(RAMOS, 2009). 

Para avaliar essa ligação, os autores Belrhiti et al. (2020), Lee (2020), Oh e Roh 

(2019) e Abelha, Carneiro e Cavazotte (2018) exploraram a influência da liderança na 

motivação dos trabalhadores em diferentes condições contextuais. Os resultados dos estudos 

permitiram observar que os estilos de liderança podem potencializar os efeitos motivacionais 

de maneiras distintas e surgem como uma condição limitante e moderadora dessa relação. 

Tratando-se de liderança transformacional, os trabalhadores são encorajados por diferentes 

meios a atingir as metas organizacionais e os planos de longo prazo, por isso relaciona-se ao 

aumento dos níveis de motivação, satisfação, comprometimento, produtividade e desempenho 

no trabalho (KANE; TRAMBLE, 2000; AHMAD et al., 2014; SUONG, 2020). A influência 

positiva atribuída pela liderança transformacional ao esforço extra dos trabalhadores 

fundamenta toda a transformação que se observa no meio empresarial (COUTO, 2017). 

O presente estudo buscou avançar nas pesquisas sobre as relações que podem ser 

estabelecidas entre liderança e motivação, aprofundando o entendimento da associação dos 



 

 

constructos como forma de oferecer caminhos mais assertivos no processo de liderança. Com 

base nos relatos anteriores da teoria, deduziram-se as seguintes hipóteses: H1 – o estilo de 

liderança exercido tem influência na motivação dos trabalhadores; e H2 - entre os estilos de 

liderança, o estilo transformacional é o que mais impacta positivamente na motivação dos 

trabalhadores. A figura apresenta 1 apresenta o modelo teórico do estudo e o percurso 

metodológico utilizado para a investigação das hipóteses está apresentado no item que segue. 

 

Figura 1 – Modelo teórico do estudo 

 

Estilos de liderança 

Transformacional 

Transacional 

Laissez-faire 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
 

3 Metodologia 

 

Em termos metodológicos, a pesquisa classificou-se como descritiva de abordagem 

quantitativa. O procedimento técnico de coleta foi o levantamento (survey). Os participantes 

do estudo são trabalhadores de pequenas e médias empresas da serra gaúcha que atuam sob a 

responsabilidade de um líder e a ele reportam suas atividades e resultados. A identidade das 

empresas foi mantida em sigilo, assim como a identidade dos respondentes, a fim de não 

comprometer a sinceridade das respostas por medo de exposição. As organizações integrantes 

da pesquisa fazem parte de setores distintos. Três empresas colaboraram para a divulgação 

interna e aplicação da pesquisa entre os seus funcionários. Os demais respondentes foram 

escolhidos intencionalmente por se enquadrarem nos critérios de inclusão e acessibilidade. No 

total, fizeram parte do estudo sete empresas, sediadas nas cidades de Paraí, Nova Prata, 

Guaporé e Serafina Corrêa. 

 A coleta dos dados nesse estudo foi realizada através de questionário composto por 

três partes. Na primeira parte foi feita a caracterização dos respondentes, identificando-os 

quanto ao sexo, idade, escolaridade e tempo de empresa. A segunda etapa mapeou o estilo de 

liderança percepcionado pelos liderados, permitindo classificá-lo entre transformacional, 

transacional e laissez-faire. As questões da segunda etapa pertencem ao Multifactor 

Leadership Questionnaire (MLQ Form 5X-Short), ou Questionário de Liderança Multifatorial, 

desenvolvido por Bass e Avolio (1995), de reconhecida qualidade e utilizado em todo o 

mundo nos mais variados estudos e contextos sobre liderança (GÓIS, 2011). O MLQ possui 

direitos autorais e, para tornar sua aplicação no estudo legalmente viável, adquiriu-se uma 

licença de reprodução com o detentor dos direitos (Mind Garden Inc), motivo pelo qual não 

pode constar como apêndice deste artigo. A terceira e última parte do instrumento mensurou a 

variável dependente motivação através da Escala Multifatorial de Motivação no Trabalho – 

Multi-Moti, desenvolvida por Ferreira et al. (2006). Originalmente, a escala é constituída por 

28 questões que contemplam as teorias da organização no trabalho, a teoria das necessidades 

adquiridas, a teoria da definição de metas e a teoria do comprometimento organizacional. Na 

Motivação dos 

trabalhadores 

H1 

H2 (+) 



 

 

investigação foram consideradas apenas as dinâmicas que associam a motivação com a 

organização do trabalho, segundo a perspectiva teórica de Hackman e Oldham (1975). Os 

questionários foram enviados em 10 de agosto de 2021 e ficaram disponíveis para 

preenchimento até 02 de setembro de 2021, data em que se encerrou o aceite de respostas. 

O contato com os trabalhadores foi feito mediante autorização prévia dos 

responsáveis após apresentação do protocolo de estudo. O questionário foi disponibilizado por 

meio eletrônico, acompanhado do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de modo a 

elucidar todos os pontos da pesquisa e obter o consentimento do respondente para 

participação. No meio eletrônico foram utilizados os recursos de e-mail e aplicativo de 

mensagens instantâneas WhatsApp, com envio de link da plataforma Google Formulários. Por 

se tratar de pesquisa envolvendo opiniões pessoais da relação entre líder e liderado, o 

questionário foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres, a fim de verificar o 

atendimento dos princípios de proteção, privacidade e confidencialidade. 

O processo de análise contemplou os cálculos estatísticos de análise de correlação de 

Pearson e regressão linear múltipla. O tratamento dos dados foi feito com o auxílio do 

programa estatístico LHStat®.  

 

4 Resultados e discussão 

 

Do total de 100 questionários permitidos pela licença e enviados, obteve-se retorno 

de 87, porém, dois apresentaram-se incompletos no preenchimento e precisaram ser 

descartados, restando para análise um total de 85 questionários válidos. Eventuais respostas 

em branco foram substituídas pela média das respostas válidas para a questão, conforme 

orientações de Hair et al. (2009) para o tratamento por atribuição. Do total de participantes, 

56,5% são do gênero feminino e 43,5% do gênero masculino. Em relação à idade, houve 

predominância de respondentes com até 35 anos (58,8%). Apenas 5,9% dos respondentes 

apresentam 50 anos ou mais. Os dados relativos à escolaridade mostram que, em sua maioria, 

os participantes da pesquisa possuem ensino superior completo ou em andamento (42,4%). 

Ainda, a pesquisa permitiu caracterizar a população da amostra no que diz respeito ao tempo 

de atuação na empresa. Pode-se inferir que a amostra é caracterizada por trabalhadores com 

tempo de empresa entre 1 e 5 anos. 

Previamente aos cálculos estatísticos, verificou-se a confiabilidade das escalas do 

questionário para liderança e motivação através do teste de alfa de Cronbach. Esse coeficiente 

mede a coerência de um grupo de itens de mensuração e seu cálculo é baseado na correlação 

cruzada entre os itens (LOESCH; HOELTGEBAUM, 2012). Hair et al. (2009) citam os 

valores de 0,60 a 0,70 como limite inferior de aceitabilidade e, segundo os parâmetros de 

Loesch e Hoeltgebaum (2012), a consistência interna dos constructos testados posicionou-se 

entre moderada e excelente, exceto para a escala do estilo laissez-faire. Os coeficientes estão 

apresentados na tabela 1. 

 
Tabela 1 - Resultados da qualificação das escalas 

Escala Número de itens Alfa de Cronbach 

Estilo de liderança transacional 12 0,620 

Estilo de liderança transformacional 20 0,963 

Laissez-faire 4 0,508 

Motivação 7 0,833 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 



 

 

Conforme Cortina (1993), o valor de alfa é afetado pelo número de itens que 

compõem a escala. Considerando o baixo número de itens que avaliam o estilo laissez-faire, 

optou-se por aceitar o valor encontrado, uma vez que, quanto menor o número de itens da 

escala, menor a correlação esperada. Visto isso e considerando os demais valores alfa, os 

construtos testados foram validados. 

O Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), questionário utilizado para a 

avaliação do estilo de liderança entre transformacional, transacional e laissez-faire, é dividido 

em nove fatores que permitem caracterizar a predisposição a um dos estilos. Para a análise, 

inicialmente calculou-se a média das respostas das questões correspondentes a cada fator. Em 

seguida, determinou-se a média dos fatores relacionados a cada um dos estilos de liderança, 

apresentados na tabela 2. Dessa forma, obteve-se um valor numérico representativo para cada 

estilo, permitindo inferir que, quanto mais próximo de 4, sendo 4 o valor mais alto da escala 

de mensuração, maior o comportamento manifestado pelo líder para o estilo de liderança.  

 
Tabela 2 - Médias obtidas para os estilos de liderança 

Estilo de liderança Fator e descrição Média fator Média estilo 

Transformacional 

1 – Influência idealizada atribuída 2,5 

2,5 

2 – Influência idealizada 

comportamental  

2,4 

3 – Motivação inspiradora  2,6 

4 – Estímulo do intelecto  2,6 

5 – Consideração individual 2,3 

Transacional 

6 – Recompensa contingente 2,6 

2,3 7 – Gestão por exceção ativa 2,4 

8 – Gestão por exceção passiva  2,0 

Laissez-faire 9 – Laissez-faire 1,6 1,6 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 
 

Observando os valores da tabela 2, pode-se inferir que o comportamento dos líderes 

do estudo é percepcionado pelos liderados com predisposição ao estilo transformacional, dado 

o maior valor de média encontrado para esse estilo. Os fatores da liderança transformacional 

com maior frequência de comportamento observado foram motivação inspiradora e estímulo 

do intelecto, indicando que os líderes do estudo despertam em seus liderados entusiasmo e 

confiança em relação a si mesmo e aos objetivos, além de estimula-los na conceituação, 

compreensão e discernimento da natureza dos problemas e suas soluções (BASS, 1985).  

A variável dependente motivação foi mensurada através da Escala Multifatorial de 

Motivação no Trabalho – Multi-Moti. Para a interpretação dos resultados, foi calculada a 

média das respostas para cada questão e, a partir delas, a média geral (Tabela 3). Quanto 

maior o valor obtido, ou seja, quanto mais próximo de 5, sendo 5 o valor mais alto da escala 

de mensuração, maior foi a motivação verificada. A média das respostas encontrada para a 

variável motivação foi 3,6. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 3 – Média para a variável motivação 

Questão Média da questão Média geral 

Esta organização tem condições de trabalho satisfatórias. 3,7 

3,6 

Sinto-me realizado com as funções que desempenho na organização. 4,0 

Sinto-me satisfeito com a minha remuneração. 3,5 

O “feedback” que recebo no trabalho contribui enquanto fator motivacional. 3,7 

Todos os funcionários da organização participam nos processos de tomada 

de decisão. 

2,6 

Considero que trabalho num ambiente de cooperação entre colegas. 3,9 

A organização permite o desenvolvimento dos objetivos profissionais. 3,7 

Fonte: Elaborada pela autora (2021) 
 

A fim de testar as hipóteses formuladas e averiguar as relações propostas entre as 

variáveis citadas, os cálculos estatísticos foram iniciados pelas análises de correlação de 

Pearson, apresentadas a seguir. 

Para Hair et al. (2009), a correlação é a base para estimar todas as relações de 

regressão. O coeficiente de correlação de Pearson é uma medida de associação entre variáveis 

que indica a sua força e direção, pressupondo uma relação linear entre elas (LOESCH; 

HOELTGEBAUM, 2012). Ainda segundo os autores, a qualificação da correlação pode 

basear-se no intervalo em que o valor absoluto está situado, conforme dispõe a tabela 4.  
 

Tabela 4 – Qualificação da correlação de Pearson 

Intervalo Qualificação 

| r | > 0,70 Forte correlação 

0,30 ≤ r ≤ 0,70 Correlação moderada 

| r | < 0,30 Fraca correlação 

Fonte: Loesch e Hoeltgebaum (2012). 
 

Duas variáveis são ditas correlacionadas se as mudanças em uma estão associadas 

com as mudanças da outra (HAIR et al., 2009). Quanto mais alta a correlação, ou seja, quanto 

mais o valor de r aproximar-se de 1, mais próximos os pontos estarão situados no lugar 

determinado pela equação da regressão. A seguir estão apresentados os resultados das 

correlações entre as variáveis da regressão e os valores-p para o teste de significância, sendo 

os estilos de liderança as variáveis independentes e motivação a variável dependente (Tabela 

5). 

 
Tabela 5 – Correlações entre as variáveis e valores-p 

Variáveis independentes Motivação Valores-p 

Liderança Transformacional +0,5930 +0,0000 

Liderança Transacional +0,5246 +0,0000 

Laissez-faire -0,3819 +0,0002 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Os valores-p para o teste de significância apontam que a probabilidade de o grau de 

relacionamento entre as variáveis ocorrer por acaso é praticamente nulo, permitindo admitir 

que as mudanças nas variáveis independentes associam-se com as mudanças na variável 

motivação. Conforme demonstrado na tabela 5, existe uma correlação positiva e significativa 

entre as variáveis independentes liderança transformacional e liderança transacional com a 

variável dependente motivação. O sinal positivo que acompanha o valor da correlação indica 



 

 

que, quanto maior a predisposição aos estilos de liderança transformacional e transacional, 

maior será a motivação observada. Pela classificação de Loesch e Hoeltgebaum (2012), os 

coeficientes r = +0,5930 (associação entre estilo transformacional e motivação) e r = +0,5246 

(associação entre estilo transacional e motivação) caracterizam uma correlação moderada. 

Para Field (2020), guardado o contexto de cada pesquisa, valores de r maiores que 0,5 já 

representam um efeito relevante.  

A correlação entre o estilo laissez-faire e motivação apresentou associação negativa e 

significativa, indicando que uma variável se move em sentido contrário da outra. Quanto mais 

se observam comportamentos que predispõem um líder ao estilo laissez-faire, menor será a 

motivação. O índice de r = -0,3819 também configura uma correlação moderada segundo 

Loesch e Hoeltgebaum (2012).  

O conceito de associação, representado pelo coeficiente de correlação, tem papel 

fundamental na análise de regressão, uma vez que representa a relação entre as variáveis 

(HAIR et al., 2009).  A análise de regressão múltipla é uma técnica estatística usada para 

analisar a relação entre uma única variável dependente e diversas variáveis independentes 

(HAIR et al., 2009). Enquanto a análise de correlação, que foi realizada previamente à análise 

de regressão, mensura o grau em que as variáveis quantitativas se relacionam, a análise de 

regressão designa a equação matemática que descreve a relação (LOESCH; 

HOELTGEBAUM, 2012). Em outras palavras, o objetivo da análise de regressão é usar as 

variáveis independentes, de valores conhecidos, para prever os valores da variável 

dependente. Os pesos denotam a contribuição de cada variável para a previsão geral e 

permitem a interpretação relativa da influência de cada variável em fazer a previsão (HAIR et 

al., 2009). A seguir estão apresentados os passos da aplicação da análise de regressão linear 

múltipla nos dados do estudo. 

Duas suposições fundamentais para a aplicação de uma análise multivariada, como é 

o caso da regressão linear múltipla, são a normalidade e a homocedasticidade das variáveis. O 

pressuposto de normalidade se refere à forma de distribuição dos dados para uma variável 

métrica individual e sua correspondência com a distribuição normal, em outras palavras, o 

padrão de referência para métodos estatísticos. Já a hipótese de homocedasticidade diz 

respeito às relações de dependência entre variáveis, partindo-se da suposição de que as 

variáveis dependentes exibem níveis de variância iguais ao longo do domínio das variáveis 

preditoras (HAIR et al., 2009). 

O teste utilizado para verificar a hipótese de homocedasticidade dos dados do estudo 

foi o teste de Levene. Se o teste de Levene for significativo, com p ≤ 0,05, conclui-se que as 

variâncias são estatisticamente diferentes, violando o pressuposto de homogeneidade e 

tornando-o insustentável (FIELD, 2020). Os resultados para o teste de Levene estão 

apresentados na tabela 6 e permitem afirmar, através dos valores-p > 0,05, que o critério de 

homocedasticidade foi atendido. 
 

Tabela 6 – Análise de homocedasticidade para as variáveis 

Variáveis 
Homocedasticidade Levene 

Valores-p 

Liderança Transformacional 0,6111 

Liderança Transacional 0,5992 

Laissez-faire 0,9720 

Motivação 0,5142 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 



 

 

O teste estatístico aplicado para avaliar a normalidade das variáveis foi o teste de 

Kolmogorov-Smirnov (KS), que calcula o nível de significância para as diferenças em relação 

a uma distribuição normal. Os resultados encontrados com o auxílio do programa LHStat 

encontram-se na tabela 7 a seguir. 
 

Tabela 7 - Análise de normalidade para as variáveis 

Variáveis 
Normalidade KS (Lilliefors) 

Valores-p 

Liderança Transformacional 0,0095 

Liderança Transacional 0,5000 

Laissez-faire 0,0269 

Motivação 0,2504 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Assume-se, para o teste Kolmogorov-Smirnov, H0 como sendo distribuição normal. 

Se o resultado do teste não for significativo (p > 0,05), ele nos diz que a distribuição amostral 

não é significativamente diferente de uma distribuição normal, isto é, ela provavelmente é 

normal (FIELD, 2020). Os resultados encontrados evidenciaram a necessidade de 

transformação das variáveis liderança transformacional e laissez-faire, uma vez observados os 

valores-p menores que 0,05. 

Buscando atender ao pressuposto de normalidade, como ação corretiva, as variáveis 

liderança transformacional e laissez-faire foram inicialmente transformadas em logaritmo 

natural, segundo recomendações de Hair et al. (2009). Porém, o tratamento não teve efeito de 

melhoria na normalidade e, não sendo possível atender a esse critério, partiu-se então para a 

categorização dos valores. Para tanto, os valores das variáveis foram divididos em três grupos, 

descritos na Tabela 8.  
 

Tabela 8 - Categorias das variáveis 

Categorias 

Faixa de valores para a categoria 

Liderança 

transformacional 

Laissez-faire 

Baixo nível de liderança 0 – 1,3 0 – 1,25 

Nível médio de liderança 1,3 – 2,6 1,25 – 2,5 

Alto nível de liderança 2,6 – 3,9 2,5 – 3,75 

Fonte: Elaborada pela autora com base no LHStat (2021). 

 

Com o modelo linear, as diferenças entre o que o modelo prevê e os dados 

observados são chamadas de resíduos (FIELD, 2020). Para aplicação da análise de regressão, 

os pressupostos da análise dos resíduos em relação à normalidade, homocedasticidade e 

ausência de multicolinearidade também precisam ser atendidos. A verificação dessas 

suposições fundamentais está detalhada a seguir.  

O diagnóstico para a suposição da normalidade dos resíduos foi realizado pelo teste 

de Shapiro-Wilk e, para verificação da homocedasticidade, utilizou-se o teste de Levene, 

ambos com o auxílio do programa estatístico LHStat. Conforme se observa na Tabela 9, os 

pressupostos de normalidade e homocedasticidade dos resíduos foram atendidos, uma vez 

que, dados os valores-p obtidos, as hipóteses não foram rejeitadas. 

 
 



 

 

Tabela 9 - Análise residual 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base no LHStat (2021). 

  

A multicolinearidade, se detectada, afeta significativamente os coeficientes da 

equação da regressão, pois reduz o poder preditivo de qualquer variável independente na 

medida em que ela é associada com as outras variáveis independentes (HAIR et al., 2009). 

Outro impacto negativo da presença de multicolinearidade é que ela dificulta a obtenção de 

informações sobre o efeito isolado de cada uma das variáveis independentes (LOESCH; 

HOELTGEBAUM, 2012). A hipótese de ausência de multicolinearidade dos resíduos foi 

examinada através do cálculo VIF (Variance Inflation Factor), ou FIV (Fator de Inflação da 

Variância), das variáveis independentes do modelo. Como regra, segundo Loesch e 

Hoeltgebaum (2012), valores 1 ≤ VIF ≤ 10 indicam multicolinearidade aceitável, o que se 

observa nos testes realizados. As estatísticas de colinearidade estão apresentadas na Tabela 

10. 

 
Tabela 10 - Estatísticas de colinearidade dos resíduos 

Variáveis Teste VIF 

Liderança Transformacional 1,301 

Liderança Transacional 2,064 

Laissez-faire 1,704 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Atendidos os requisitos da análise residual, partiu-se para a análise de regressão, 

cujos resultados encontram-se na Figura 2, onde ELTrans corresponde ao estilo de liderança 

transacional, ELTransf ao estilo transformacional e ELLf à laissez-faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressuposto Teste Valor-p 

Normalidade Shapiro-Wilk 0,9280 

Homocedasticidade Levene 0,8765 



 

 

 

Figura 2 – Análise de regressão linear múltipla para estilos de liderança e motivação 

Estatísticas descritivas 

Variável Média Desvio padrão Menor Maior Amplitude 

Motivação 3,59138 0,832488 1,57143 5 3,42857 

ELTrans 2,3273 0,563769 1,03833 3,41667 2,37833 

ELTransf 1,34118 0,764587 0 2 2 

ELLf 0,694118 0,724134 0 2 2 

 

Resumo do modelo 

R múltiplo 0,6355 Observações 85 

R-quadrado 0,4039 Durbin-Watson  

R-quadrado ajustado 0,3818 estatística dw 2,1309 

Erro padrão residual 0,65455 autocorrel. resíduos -0,0654 

  valor-p (signif. dw) -8,4282 

 

ANOVA (análise de variância) 

Fonte Soma Quadr Graus Lib. Média Quadr F Valor-p 

Regressão 23,51 3 7,837 18,293 0,0000 

Resíduo 34,70 81 0,4284   

Total 58,22 84    

 

Estimativas dos parâmetros 

Nome Estimat. Erro Coefic. Estat. t Signific. Interv. confiança 

  padrão padron.  (valor-p) inferior superior 

Constante 2,297 0,338  6,798 0,0000 1,624 2,969 

ELTrans 0,382 0,165 0,259 2,312 0,0233 0,053 0,711 

ELTransf 0,389 0,134 0,357 2,901 0,0048 0,122 0,656 

ELLf -0,169 0,112 -0,147 -1,500 0,1375 -0,393 0,055 

Intervalo de confiança estimado a um nível de significância de 95%. 

 

Equação de regressão: MOTIVAÇÃO = 2,297 + 0,382 * ELTrans + 0,389 * ELTransf - 0,169 * ELLf 

Fonte: Elaborada pela autora com base no LHStat (2021). 
 

Segundo Hair et al. (2009, p. 198), “a análise ANOVA fornece o teste estatístico 

para o ajuste geral do modelo em termos da razão F”. A estatística F exprime a razão entre a 

melhoria na previsão resultante do ajuste do modelo em relação à imprecisão ainda existente 

no modelo. O valor-p é a probabilidade de se obter um F tão grande quanto o que se obteria se 

a hipótese nula fosse verdadeira, ou seja, se a adição de preditores não tivesse melhorado o 

ajuste do modelo (FIELD, 2020). Interpretando o valor-p obtido, pode-se afirmar que a 

inclusão dos previsores melhorou a qualidade do modelo. 

Os coeficientes de regressão refletem a mudança na medida dependente para cada 

unidade de mudança nas variáveis independentes. A comparação entre os coeficientes permite 

uma avaliação relativa do impacto de cada variável independente no modelo de regressão 

(HAIR et al., 2009). Da mesma forma que o observado na análise de correlação de Pearson, 

os resultados encontrados na regressão linear mostram uma relação significativa e positiva 

entre liderança transacional (β0,382) e liderança transformacional (β0,389) com a variável 

dependente motivação. Para laissez-faire, a relação negativa obtida (β-0,169) não é 

estatisticamente válida a um nível de significância de 95%.  

A Figura 3 ilustra as relações entre as variáveis independentes e a variável 

dependente com nível de significância de 95%. 



 

 

 
Figura 3 - Relações entre as variáveis 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

  

Com base na Figura 3, para o acréscimo de uma unidade no estilo de liderança 

transacional, verifica-se um aumento de 0,382 vezes na variável motivação. Para o estilo 

transformacional, o efeito é maior. À medida que o estilo de liderança transformacional 

aumenta uma unidade, a motivação aumenta 0,389 unidade. Esses valores de impacto podem 

ser chamados de “contribuição individual de cada previsor para o modelo” (FIELD, 2020, p. 

413), pois quantificam a relação entre motivação e cada um dos previsores. Conforme o valor 

de R² ajustado, o poder que as variáveis estilo de liderança têm de explicar as variações na 

variável motivação é de 38,18%. Após a apreciação dos resultados, foram feitas as 

constatações a seguir sobre as hipóteses.  

A primeira hipótese do estudo (H1) previa que o estilo de liderança exerce influência 

na motivação dos trabalhadores. A verificação desse pressuposto se deu através da análise de 

correlação de Pearson e da análise de regressão linear múltipla. Os resultados obtidos 

confirmam essa hipótese através das correlações significativas obtidas e dos valores dos 

coeficientes observados no modelo de regressão para os estilos de liderança transacional e 

transformacional. Os estilos de liderança influenciaram a motivação, sendo possível 

conjecturar uma equação para o comportamento dessa relação. A influência dos estilos de 

liderança na motivação já havia sido apontada nos estudos de Belrhiti et al. (2020) e Lee 

(2020). Belrhiti et al. (2020) exploraram os mecanismos subjacentes e as condições 

contextuais pelas quais a liderança pode influenciar a motivação do servidor público de 

hospitais marroquinos. A comparação das configurações das instituições componentes da 

pesquisa permitiu observar que líderes que apresentavam uma combinação apropriada dos 

estilos de liderança transacional e transformacional podem aumentar a motivação dos 

servidores públicos, o compromisso organizacional e a percepção do suporte do supervisor. 

Lee (2020) investigou o efeito moderador da liderança na associação entre a gestão de 

desempenho e a motivação dos funcionários das agências federais dos Estados Unidos. O 

estudo postulou que liderança transacional e transformacional potencializam os efeitos 

motivacionais da gestão de desempenho de maneiras distintas devido aos diferentes apelos e 

benefícios estimulados pelos estilos. Esses estudos corroboram os achados da pesquisa ao 

apontar os estilos de liderança influenciando a motivação dos liderados. 

A segunda hipótese (H2), ao presumir que o estilo transformacional é o que mais 

impacta positivamente na motivação dos trabalhadores, também foi aceita. A confirmação se 

baseia no coeficiente de correlação e no coeficiente β obtidos para liderança transformacional 

em comparação aos demais estilos de liderança. Considerando estudos anteriores, a validação 

da segunda hipótese é amparada pelas pesquisas de OH e ROH (2019), Suong (2020), Kane e 



 

 

Tramble (2000) e Ahmad et al. (2014), literatura prévia que identifica o estilo 

transformacional como capaz de exercer um maior impacto positivo na motivação. Além 

disso, o resultado encontrado é preconizado por Bass (1985), que atribui os efeitos à 

inspiração e ao sentimento de segurança que o estilo transformacional desenvolve nos 

liderados. 

 

5 Considerações finais 

 

O tema liderança tem sido alvo de estudos ao longo dos anos devido ao papel de 

destaque e influência que um líder desempenha frente a uma organização e aos seus liderados. 

Por ser responsável pelo direcionamento da equipe, o líder é apontado como elemento chave 

em fatores como a motivação. Dado o exposto, o presente estudo buscou avançar nas 

pesquisas sobre a influência do constructo liderança sobre a motivação. A pesquisa foi 

realizada em pequenas e médias empresas da serra gaúcha e o contexto se justifica pela 

carência de estudos que englobem PMEs e pela sua representatividade no cenário econômico.  

A caracterização do estilo de liderança possibilitou observar que o comportamento 

dos líderes do estudo é percepcionado pelos liderados com predisposição ao estilo 

transformacional, com maior ocorrência dos fatores motivação inspiradora e estímulo do 

intelecto. A mensuração da motivação e a verificação da sua relação com os estilos de 

liderança evidenciaram que, quanto maior a predisposição do líder ao comportamento 

transformacional, maior é a motivação do liderado. A mesma relação foi observada para o 

estilo transacional, porém, com menor magnitude.  

A primeira hipótese do estudo previa que o estilo de liderança exerce influência na 

motivação dos trabalhadores, enquanto a segunda presumia ser o estilo transformacional o que 

mais impacta positivamente na motivação. As evidências empíricas confirmaram as duas 

hipóteses.  

Ao resgatar os resultados, percebe-se a pertinência das proposições para a 

compreensão da influência do estilo de liderança na variável motivação dos trabalhadores. 

Entende-se, a partir dos resultados, que a pesquisa contribui para dilatar a teoria sobre os 

estudos da liderança em pequenas e médias empresas. Além disso, o líder, cujo papel está 

sempre em evidência dentro do ambiente organizacional, tem suas atitudes e comportamentos 

retratados na motivação dos trabalhadores, como demonstraram os resultados. 

Inevitavelmente, essa motivação estará ligada à qualidade de vida do indivíduo, uma vez que 

influenciará na sua disposição ao trabalho e na consciência da importância das suas atividades 

na organização como um todo, gerando autoestima e confiança e refletindo, assim, no aspecto 

social da pesquisa.  

O estudo limitou-se à avaliação da motivação sob a perspectiva teórica de Hackman 

e Oldham (1975), considerando apenas as dinâmicas associadas à motivação com a 

organização do trabalho. Como possibilidades de pesquisas futuras, sugere-se a mensuração 

da motivação através das demais teorias contempladas pelo questionário Multi-Moti 

(FERREIRA et al., 2006), sendo elas a teoria das necessidades adquiridas, a teoria da 

definição de metas e a teoria do comprometimento organizacional. Também se propõe para 

estudos sequentes a aplicação do MLQ (BASS; AVOLIO, 1985) na versão de autoavaliação, 

ou seja, quando o líder avalia o seu próprio estilo de liderança. O levantamento desses dados 

permite o confronto com as observações obtidas dos liderados. Dessa forma, é possível avaliar 



 

 

se o comportamento do líder é percebido da forma com que ele pretende e quais são as 

implicações disso na motivação. 

Embora liderança seja um tema há muito tempo estudado, muito ainda tem-se a 

aprofundar, a fim de aumentar os subsídios para acompanhar as constantes mudanças do 

mundo organizacional. Liderança e motivação não são assuntos esgotados e, por isso, o 

presente estudo buscou contribuir para o entendimento da associação desses constructos como 

forma de oferecer caminhos mais assertivos para o processo de liderança no contexto de 

pequenas e médias empresas. 
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INTERNACIONALIZAÇÃO MODERANDO A RELAÇÃO 

ENTRE INVESTIMENTO E INOVAÇÃO EM PEQUENOS 

NEGÓCIOS NA AMÉRICA LATINA 
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Resumo: O objetivo foi examinar em que medida os esforços de internacionalização moderam a 

relação entre os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e os esforços de inovação em 

pequenos negócios (pequenas e médias empresas - PMEs) na América Latina. A metodologia 

empregada envolveu: (a) pesquisa quantitativa com dados de 10.621 PMEs, de 17 países da América 

Latina e Caribe, obtidos do Banco Mundial, do Enterprise Survey; e (b) análise fatorial e regressiva. 

Com base nos resultados, conclui-se que os esforços de internacionalização têm influência positiva e 

estatisticamente significante nos esforços de inovação, permitindo às PMEs da América Latina 

aumentarem sua competitividade, por meio da construção ou melhoria de produtos, serviço ou 

processos. Foi também evidenciado que os investimentos em P&D influenciam positivamente os 

esforços de inovação e que as empresas que investem em P&D e adicionalmente empregam esforços 

de internacionalização são mais propensas a apresentar esforços de inovação.  

 

Palavras-chave: Esforços de Internacionalização. Investimento em P&D. Esforços de Inovação. 

Pequenos Negócios.  

 

1 Introdução 
 

As pequenas e médias empresas (PMEs5) são essenciais no desenvolvimento das economias 

e, por conseguinte, da sociedade, pois contribuem para a geração de riqueza e ocupação laboral das 

pessoas (Abbasi et al., 2021; Zafar & Mustafa, 2017). No entanto, as PMEs enfrentam dificuldades 

para conduzirem investimentos em P&D e empenharem esforços de internacionalização e de 

inovação, devido a fatores como pouco relacionamento com centros tecnológicos, deficiências na 

infraestruturas e rotatividade da equipe de profissional, além de baixo acesso aos recursos financeiros 

(Berne et al., 2019; Markus & Rideg, 2020).  

O surgimento da globalização econômica resultou em PMEs cada vez mais interessadas em 

estratégias internacionais sendo, portanto, o esforço de internacionalização um fator de 

competitividade (Tambunan, 2008; Baier-Fuentes, Hormiga, Miravitlles, & Blanco-Mesa, 2019). 

Atualmente, as PMEs internacionalizadas precisam responder às necessidades constantes dos 

stakeholders e assumir mais investimentos e esforços para inovar em produtos, serviços e processos 

(Zahra, 2021). As PMEs que entraram recentemente no mercado internacional têm menor 

popularidade comparativa e podem enfrentar avaliações de legitimidade com base em informações 

limitadas, preconceitos ou estereótipos. Neste momento, a implementação de investimentos em P&D 

e de esforços de inovação podem diferenciar os produtos das PMEs recém internacionalizadas e 

 
1 W2K Consulting e PPGA UNINOVE 
2 PPGA UNINOVE 

3 UFTM e PPGA UNINOVE 

4 LOGGOPAY e PPGA UNINOVE 
5 Empresas que possuem entre cinco a 99 colaboradores, conforme classificação do World Bank (2021a). 



 

 

mudar a situação de desvantagem (Zucchella, 2021). Portanto, assume-se que a internacionalização 

é crucial na moderação da relação investimentos em P&D e esforços de inovação.  

No ambiente da América Latina, com países que possuem diversos obstáculos institucionais, 

como corrupção e economia informal, empresas formais devem competir com negócios informais, 

causando uma significante desvantagem nos custos (Vassolo et al., 2011), pressionando ainda mais 

a limitação de recursos para investimentos, internacionalização e inovação nas PMEs. Além disso, 

existe dificuldade de conexão entre as PMEs e os sistemas nacionais e internacionais de inovação 

(Viglioni et al., 2020). Com isso, as relações entre os investimentos em P&D e os esforços de 

internacionalização e de inovação (produto e processo novo no mercado), carecem de maior 

compreensão em PMEs de países latino-americanos (Viglioni et al., 2020).  

Os estudos que adotam o tema de esforços de inovação continuam a se desenvolver 

rapidamente. Desde os primeiros trabalhos, nas últimas quatro décadas, a quantidade de estudos 

empíricos sobre inovação e P&D na América Latina aumentou 64% (Bustinza et al., 2019; Viglioni 

et al., 2020). Contudo, essas pesquisas são, muitas vezes, limitadas às grandes empresas pelo acesso 

simplificado à suas informações, remanescendo limitações de estudos que permitam compreender as 

PMEs (Berne et al., 2019; Lin & Wang, 2021). Outros desses estudos são ainda limitados por não 

compreenderem dados de regiões em desenvolvimento e considerarem países isoladamente (Vuorio 

et al., 2020), ou serem específicos a microrregiões (Berne et al., 2019). 

A relação entre investimento em P&D e  os esforços de inovação (produto e processo novo 

no mercado) é observada e estudada por alguns autores, demonstrando que o investimento em P&D 

promove benefícios nos esforços despendidos para a inovação (Bogliacino & Pianta, 2013; Bustinza 

et al., 2019; Martínez-Sánchez et al., 2020; Lin & Wang, 2021). No entanto, não há estudos sobre a 

influência da internacionalização na relação entre investimento e inovação em PMEs. Sendo assim, 

neste estudo o objetivo foi examinar em que medida os esforços de internacionalização moderam a 

relação entre os investimentos em P&D e os esforços de inovação PMEs na América Latina.  

Sobre as contribuições, cabe destacar que esta é a primeira vez que um estudo avalia conjunta 

e empiricamente o efeito moderador dos esforços de internacionalização na relação entre os 

investimentos em P&D e os esforços de inovação, considerando 17 diferentes economias da América 

Latina e do Caribe, totalizando uma amostra de 10.621 PMEs (base do Enterprise Survey do Banco 

Mundial). Este estudo também contribui para o conhecimento e desenvolvimento regional da 

América Latina, por conseguinte, tem-se a expectativa de que se alcance uma maior compreensão 

das barreiras ao desenvolvimento das PMEs, por meio do avanço dos esforços de internacionalização, 

de investimento em P&D e de inovação. Desta forma, almeja-se fomentar, aos acadêmicos e 

praticantes, a busca por soluções para rompimento dessas barreiras. 

 

2 Referencial Teórico 
 

Segundo van Oorschot et al. (2018) em sua revisão bibliométrica, que envolveu 1260 

publicações e mais de 45 mil citações, inúmeros estudos científicos evidenciaram que os esforços de 

inovação contribuem para vantagem competitiva sendo considerados necessários para a 

sobrevivência da empresa (van Oorschot et al., 2018; Vuorio et al., 2020). O estudo de van Oorschot 

et al. (2018) corrobora as origens dos pensamentos da inovação e do empreendedorismo de 

Schumpeter (1961). 



 

 

A eficiência dos esforços de inovação das PMEs está relacionada a sua flexibilidade pelo 

menor porte, à proximidade entre gerentes e equipes facilitando o processo de decisão, comunicação, 

engajamento do time e, consequentemente, à receptividade da inovação (Berne et al., 2019). Com 

isto, as PMEs mantêm seus focos em ideias, motivação e flexibilidade no âmbito da organização 

(Markus & Rideg, 2020). 

Alinhando tais fundamentos teóricos com o ambiente atual  de inovação na América Latina, 

encontramos, na revisão sistemática conduzida por Viglioni et al. (2020), uma contribuição que 

revalida o conceito metafórico de Schumpeter (1961) sobre inovação. Além disso, constrói-se uma 

relação teórica de que tanto os investimentos em P&D como os esforços de inovação estão em 

processo de crescimento na indústria da América Latina. Todavia, a literatura demonstra deficiências 

relacionadas com os esforços de inovação e P&D nos países do mesmo território (Viglioni et al., 

2020). Estudos como o de Bogliciano e Pianta (2013) são ainda mais contundentes, ao classificarem 

a inovação como resultado (variável dependente) de uma variável explicativa aos recursos de P&D 

(variável independente) (Bogliacino & Pianta, 2013). 

Em observância à teoria de Resouce-base view (RBV), cabe destacar que fazem parte dos 

recursos de uma empresa seus ativos tangíveis ou intangíveis como informação, conhecimento e 

patentes (Barney, 1991). O objetivo dos investimentos em P&D se concentra  em elevar o estoque de 

conhecimento para desenvolver novas aplicações ou inovações (Hall et al., 2010). Nesta perspectiva 

teórica, este trabalho dispõe a RBV como principal foco, por causa do potencial de explicação dos 

investimentos em P&D como fontes geradoras de recursos que proporcionam vantagem competitiva 

(Barney, 1991; Martínez-Sánchez et al., 2020).  

Os recursos permitem às empresas identificarem e explorarem oportunidades que surgem a 

partir do desenvolvimento e investimento, favorecendo a sua performance. Desta forma, as empresas 

são capazes de criá-los por meio dos investimentos em P&D e esforços de inovação (Costa et al., 

2021; Drnevich & Kriauciunas, 2011). Propomos dessa forma: Hipótese 1 (H1): Os investimentos 

em P&D influenciam positivamente os esforços de inovação das PMEs na América Latina. 

Pensando nos recursos como fontes de geração de vantagem competitiva, Lin e Wang (2021) 

trazem outra adição importante: a contribuição teórica, na qual empresas que empenham mais 

investimentos em P&D são mais suscetíveis a mercados internacionais. No estudo, aqueles autores 

demonstram que os investimentos em P&D estão conectados e podem incrementar os esforços de 

internacionalização das empresas familiares e, ainda, que a existência de um CEO não membro da 

família tem forte influência nesta relação (Lin & Wang, 2021).  

A internacionalização é por si, uma vantagem competitiva, pois permite que a empresa reduza 

sua exposição ao risco de mercado, podendo comprar e vender seus produtos em diversos países 

(Rasmussen & Madsen, 2002). Entre as empresas que proativamente buscam por oportunidades 

internacionais (Andersson, 2011), estão as Born Global. Este conceito teve origem na década de 

1990, e traduz a internacionalização acelerada de pequenas e médias empresas. No estudo 

desenvolvido pela McKinsey & Co., as empresas tipicamente jovens e empreendedoras atuantes em 

mercados internacionais (Knight e Cavusgil, 2004), com menos de dois anos de sua fundação (Knight 

& Liesch, 2016; Rasmussen & Madsen, 2002), foram agrupadas e os resultados indicaram que a 

competitividade delas foi sustentada pelos esforços de internacionalização.  

A busca por oportunidade e vendas para o mercado externo está entre a ação mais comum, 

com a qual as empresas iniciam os esforços de internacionalização (Bołkunow, 2019; Boso et al., 

2019; Sukaatmadja et al., 2021). Os esforços de internacionalização aprimoram a performance de 



 

 

PMEs, gerando vantagem competitiva, inclusive no mercado interno. Empresas que não estão no 

contexto internacional compreendem que seus negócios tendem a ter menor desempenho, se não 

buscarem  esforços de internacionalização (Cho & Lee, 2018). 

No que diz respeito às PMEs já internacionalizadas, a implementação sistematizada de 

investimentos em P&D potencializa os esforços de inovação e melhora, consequentemente, a 

aceitação dos produtos, serviços e processos perante as partes interessadas no contexto internacional 

(Zahra, 2021). No caso de PMEs recém internacionalizadas que fazem investimentos pontuais em 

P&D, resultando em inovação tardia, isso pode resultar em preconceito e viés entre as partes 

interessadas locais. A maioria das PMEs deve melhorar os investimentos em P&D e os esforços de 

inovação para satisfazer as exigências e expectativas dos stakeholders para garantir competitividade 

(Baier-Fuentes, Hormiga, Miravitlles, & Blanco-Mesa, 2019). O atendimento efetivo e rápido das 

partes interessadas ajuda as PMEs a obter reconhecimento no exterior, atrair a atenção das partes 

interessadas e trazer influência financeira positiva e inovação (Zucchella, 2021).  

Sendo assim, tem-se a sustentação teórica de que os esforços de internacionalização moderam 

a relação entre investimento em P&D e esforços de inovação, além disso, influenciam direta e 

positivamente os esforços de inovação  (Cho & Lee, 2018; Costa et al., 2021; Sukaatmadja et al., 

2021). Propomos dessa forma: Hipótese 2 (H2): Os esforços de internacionalização moderam a 

relação entre investimentos em P&D e esforços de inovação das PMEs na América Latina; Hipótese 

3 (H3): Os esforços de internacionalização influenciam positivamente os esforços de inovação das 

PMEs na América Latina. 

 

3 Método 

 

Neste estudo, com base na literatura, foi desenvolvido um modelo hipotético, no qual os 

investimentos em P&D (VI), que são recursos gerenciáveis pela organização (Teoria da RBV), 

influenciam os esforços de inovação, que são resultados do empenho para gerar produto ou processo 

novo no mercado (Teoria da Inovação Schumpeteriana). Essa relação é moderada pelos esforços de 

internacionalização, que são o empenho da empresa em obter vantagem e competir em novos 

mercados (Teoria da Vantagem Competitiva), o que também influencia os esforços de inovação. A 

seguir o detalhamento das variáveis do estudo (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Síntese agregada das variáveis e as transformações realizadas 

Variáveis Itens Descrições Transformações* 

Esforços de 

Inovação  

(Dependente)  

EI1 

Introdução de novos 

produtos nos últimos 

três anos 

0 = ausência de introdução de produtos ou serviços novos ou 

significativamente melhorados nos últimos três anos; 

1 = introdução de produtos ou serviços novos ou significativamente 

melhorados nos últimos três anos. 

EI2 

Introdução de novos 

processos nos 

últimos três anos 

0 = ausência de introdução de processo novo ou significativamente 

melhorado nos últimos três anos; 1 = introdução de processo novo ou 

significativamente melhorado nos últimos três anos. 

Investimentos 

em P&D 

(Independente) 

IPD 

Investimento em 

P&D no último ano 

fiscal 

0 = ausência de investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

no último ano fiscal; 

1 = presença de investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

no último ano fiscal. 

Esforços de 

internacionaliz

ação 

(Moderadora) 

IA 

Empresa com 

esforços de 

internacionalização 

0 = Empresa sem evidência de esforços de internacionalização. 

1 = Empresa com evidência de esforços de internacionalização.  

As evidências de esforços de internacionalização referem-se a: (a) 

mínimo de 5% das vendas são exportadas diretamente; (b) uso de 



 

 

tecnologia licenciada de empresas estrangeiras; e/ou (c) obtenção de 

certificação de qualidade reconhecida internacionalmente. 

Características 

Empresariais 

(Controle) 

ID 
Idade da empresa 

em anos 

ID = Número de anos desde a fundação, considerando o ano de coleta 

dos dados. 

PT 

Porte segundo o 

número total de 

funcionários 

1 = Pequeno porte: 5-19 trabalhadores; 

2 = Médio porte: 20-99 trabalhadores; 

3 = Grande porte: 100+ trabalhadores 

Fonte: elaborada pelos autores. 

Legenda: *Transformação dos dados obtidos no Enterprise Survey do Banco Mundial. 

 

 Os dados usados no estudo são secundários, obtidos no Banco Mundial, na base do Enterprise 

Survey, considerando as empresas da economia privada formal e não agrícola da América Latina, 

incluindo os setores manufatureiro, de serviços, de transportes e construção. O Enterprise Survey é 

realizado desde 2006 e segue um alto rigor de padronização (World Bank, 2021a).  

O foco do presente estudo são pequenas e médias empresas, totalizando 10.621 PMEs, ou 

seja, empresas que empregam de 5 (cinco) até 99 (noventa e nove) funcionários. A base de dados do 

Enterprise Survey do Banco Mundial tem sido usada em outros estudos para a compreensão do 

impacto da corrupção na inovação (Bittencourt, 2020; Wellalage & Thrikawala, 2021).  

Sobre o tratamento e a análise dos dados, o ponto inicial desta pesquisa foi a preparação dos 

microdados, incluindo a limpeza e a padronização, a partir do tratamento de dados perdidos (missing 

data) e das observações atípicas (outliers). Foi realizada análise descritiva das variáveis, as 

frequências absolutas e relativas, além da média e do desvio-padrão.  

Os indicadores dos esforços de inovação, dos investimentos em P&D e dos esforços de 

internacionalização foram criados a partir da análise fatorial, e avaliados por meio de um processo de 

validação dos construtos, da seguinte maneira: (a) dimensionalidade, pelo critério das retas paralelas 

(Hoyle & Duvall, 2004); (b) confiabilidade, quando os indicadores Alfa de Cronbach (AC) e 

confiabilidade composta (CC) (Chin, 1998) apresentaram valores superiores a 0,70 (Tenenhaus et al., 

2005) ou a 0,60, no caso de pesquisas exploratórias (Hair et al., 2009); e (c) adequação da amostra ao 

modelo, pelo indicador Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que verifica a proporção de variância dos dados 

comuns a todas as variáveis – no caso, entre 0 e 1.  A utilização da análise fatorial é adequada quando 

o KMO é maior ou igual a 0,50. Para os esforços de inovação e os investimentos em P&D, formada 

por itens dicotômicos, foi usada a correlação tetracórica nos cálculos dos indicadores, a fim de tratar 

a estrutura binária (Drasgow, 2006). 

Quanto à verificação dos investimentos em P&D sobre os esforços de inovação, foram 

ajustadas as regressões lineares (Montgomery et al., 2021), de forma hierárquica, inserindo as 

hipóteses, uma a uma, até se chegar ao modelo final. Além disso, para a análise do efeito moderador 

(causado por uma variável que influencia a força ou a direção da relação entre uma variável 

independente e uma variável dependente) da variável de interesse, esforços de internacionalização, 

sobre a relação entre os investimentos em P&D e os esforços de inovação, a interação foi inserida no 

último modelo (Hayes & Montoya, 2017; Prado et al., 2014).  

Foram usados, ainda: (a) o teste de Mann-Whitney, com o objetivo de relacionar as variáveis 

categóricas de caracterização (porte e ano de fundação) e seus indicadores; (b) a correlação de 

Spearman - medida limitada entre -1 e 1, sendo que, quanto mais próximo o coeficiente estiver de -

1, maior é a correlação negativa, e de 1, maior é a correlação positiva (Hollander et al., 2013), para 

verificar a correlação entre as variáveis numéricas ou ordinais e os indicadores; e (c) o software SPSS, 

versão 28 (Oliveira et al., 2018).  



 

 

 

4 Análise dos Resultados   
 

A amostra final resultou em um conjunto de 10.521 observações, das quais destacamos a 

origem das empresas, sendo as maiores representações: México (13,9%), Argentina (12,5%), 

Colômbia (12,5 %) e Peru (10,8%). Em relação ao porte: 51,7% são empresas de pequeno porte (até 

19 colaboradores) e 48,3% são empresas de médio porte (entre 20 e 99 colaboradores). Sobre idade 

das PMEs: 30,3% são infantes, com menos de 12 anos de fundação, 26,1% são empresas jovens (de 

13 a 21 anos de fundação), 24,3% são adultas (de 22 a 34 anos de fundação) e 19,3% são empresas 

maduras (acima de 34 anos de fundação).  

O coeficiente de Pearson tem o propósito de avaliar as correlações entre as diferentes 

variáveis do modelo. Altos índices de correlação demonstram que as variáveis podem representar a 

mesma compreensão, a partir de diferentes óticas, o que não é interessante na construção de modelos 

estatísticos (Peres, 2017). Observa-se, na Tabela 2,  a inexistência de fortes correlações entre as 

variáveis, sendo as maiores correlações entre Certificados Internacionais e Licenças Internacionais, 

com coeficiente de 0,21, e Certificados internacionais e investimento em P&D, com 0,18. Contudo, 

esses valores são considerados como correlações moderadas (Peres, 2017). 

 
Tabela 2: Correlação de Pearson  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-Idade da Empresa 1 
       

2-Porte da Empresa 0,1468088 1 
      

3-Inovação de Produto 0,0146527 0,1313249 1 
     

4-Inovação de Processo -0,0193664 0,1138843 0,44518 1 
    

5-Internacionalização: Exportação 0,0692883 0,2350493 0,11751 0,1005 1 
   

6-Internacionalização: Licenças internacionais 0,0126174 0,1331229 0,09905 0,0979 0,104851 1 
  

7-Internacionalização: Certificados Internacionais 0,062435 0,2096790 0,07458 0,0872 0,214360 0,123746 1 
 

8-Investimento em P&D 0,0242009 0,1924360 0,30959 0,3259 0,171020 0,130765 0,183634 1 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

A Tabela 3 evidencia um valor importante para a construção do modelo, que é o teste de 

colinearidade. A partir dos itens de tolerância próximos a 1 e VIF maior que 0,1, é possível ter o 

conforto da ausência de multicolinearidade. Ou seja, as variáveis adicionadas ao modelo não possuem 

alta correlação entre si e não há necessidade de exclusão ou reavaliação de nenhuma delas (Peres, 

2017). 

 
Tabela 3: Coeficientes e Colinearidade 

Modelo 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados t Sig. 

Estatísticas de 

colinearidade 

B Erro Beta Tolerância VIF 

1 

(Constante) ,459 ,006  78,769 ,000   

Internacionalização: Exportação ,084 ,013 ,062 6,479 <,001 ,932 1,073 

Internacionalização: Licenças 

internacionais 
,090 ,016 ,054 5,813 <,001 ,968 1,033 

Internacionalização: Certificados 

Internacionais 
,002 ,014 ,001 ,112 ,911 ,925 1,082 

Investimento em P&D ,310 ,010 ,292 30,747 <,001 ,938 1,066 

a. Variável Dependente: Inovação de Produto 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Para aprimorar a análise das correlações, foram conduzidos os testes de Bartlett e KMO. O 

primeiro teste resultou que H0 é nula, ou seja, as variáveis não estão intercorrelacionadas, e, sendo o 

KMO maior que 0,5, assegurou-se que a construção do modelo não está composta por viés de 

pesquisa estatística (Tabela 4).  

  



 

 

Tabela 4: Teste Bartllet e KMO 
Determinant of the correlation matrix 

Det = 0.645 

Bartlett test of sphericity 

Chi-square = 1929.651 

Degrees of freedom = 15 

p-value = 0.000 

H0: variables are not intercorrelated  
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Samplin Adequacy 

KMO = 0.666 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

4.1 Regressão Linear Múltipla, Regressão Logística Binária e Análise de Efeito Moderador 

  

O modelo teórico deste estudo, no qual se busca validação estatística, pressupõe um efeito 

moderador. Assim, acredita-se que uma terceira variável (esforços de internacionalização) modera a 

relação entre as variáveis dependente (esforços de inovação) e independente (investimentos em 

P&D). Para o teste da relação de moderação, é necessária a pré-existência de relação estatisticamente 

significante entre a variável independente e a variável dependente (Hayes, 2013). 

 Com vista a avaliar a pré-existência de relação entre investimento em P&D e esforços de 

inovação, foi conduzida uma análise de regressão logística binária. A análise demonstrou a existência 

de uma relação estatisticamente significante entre investimento em P&D e esforços de inovação 

F(1,10619) = 1233, p =< 0,01; R2 = 0,10. Foi identificada uma significância inferior a 5% (p =< 0,01) e 

o modelo demonstra que a variação do investimento em P&D responde a 10% (R2 = 0,10) dos 

esforços de inovação. Adicionalmente, a análise de correlação demonstrou uma correlação baixa-

moderada, com o valor do coeficiente igual a 0,32 (R = 0,32) (Tabelas 5 e 6).  

 
Tabela 5: Resumo Modelo de Regressão Linear Simples 

Modelo R R quadrado R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da estimativa 

1 ,323a ,104 ,104 ,441 

a. Preditores: (Constante), investimento em P&D (VI) 

b. Variável Dependente: esforços de inovação (VD) 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Para efeitos de significância estatística, o uso de regressão linear com variável dependente 

dicotômica não apresentam diferenças da significância na regressão logarítmica. Neste sentido, a 

análise em modelos com variável dependente dicotômica não é restrita à regressão logística, ou seja, 

nesse caso, pode ser usada a regressão linear (Hellevik, 2009). Nas seções seguintes constam os 

resultados dos testes das hipóteses levantadas no referencial teórico. 

 

4.1.1 H0 – [Rejeitada] Não há relação estatisticamente significante entre os investimentos em 

P&D e esforços de inovação nas PMEs na América Latina.  

 

Para fins da realização de testes de hipóteses estatística, nesse momento da pesquisa, foi 

descrita a hipótese nula. A hipótese nula não é objeto de estudo deste trabalho, porém, é apresentada 

para demonstrar e testar a ausência de erro tipo 1 e ou erro tipo 2. A hipótese nula é a afirmação de 

que não há qualquer diferença ou efeito das variáveis dependentes sobre as variáveis independentes. 

Assim, independentemente do investimento em P&D, o fato não afetaria os esforços de inovação. 

Dessa forma, caso a hipótese nula fosse confirmada, seriam anuladas todas as hipóteses alternativas 

objetos deste estudo (Dancey, 2013; Malhotra, 2012).  

Com base nos resultados descritos, compreende-se que a hipótese nula foi rejeitada, uma vez 

que o modelo demonstra relação significante entre os investimentos em P&D e os esforços de 

inovação (P =0,001), conforme apresentado na Tabela 61. Desta forma, rejeita-se a hipótese nula. 



 

 

 
Tabela 61: Testes para esforços de inovação – Regressão Linear 

Variável Independentes Modelo 1 

 Beta T P-valor 

Investimento em P&D 0,323 35,12 0,001 

N 10621 

F 1233,79 

R2 0,104 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

4.1.2 H1 – [Confirmada] Os investimentos em P&D influenciam positivamente os esforços de 

inovação das PMEs na América Latina 
 

Para avaliação do efeito direto dos investimentos em P&D nos esforços de inovação foi 

conduzida uma regressão logística binária. O método de regressão logística é proposto, assim, 

observa-se a existência de uma variável dependente dicotômica. O objetivo desta análise foi verificar 

se os investimentos em P&D influenciam positiva e significantemente os esforços de inovação nas 

PMEs da América Latina. O modelo apresentado demonstra que a hipótese foi confirmada (x2(1) = 

1261; p < 0,001, R2Nagelkerke = 0,16) (Tabela 7).   

Cabe aqui destacar que as razões de chance (odds ration) de realização de esforços de 

inovação de uma PME da América Latina, que apresenta investimentos em P&D, são 6,7 vezes 

maiores, frente às empresas que não apresentam esforços de inovação. Ou seja, uma PME que faça 

investimento em P&D tem 6,7 vezes mais chance de apresentar um novo ou melhorado produto ou 

processo do que uma empresa que não faça estes investimentos (OR = 6,729; IC 95% = 5,94 – 7,62) 

(Tabela 7). 

A regressão logística e seus coeficientes, apresentados na Tabela, evidencia uma visão do 

efeito dos investimentos em P&D nos esforços de inovação. No primeiro modelo de regressão, no 

qual está inclusa apenas a variável investimento de P&D, é observado que há significância da variável 

dependente (Sig p <0,001) e também há relação positiva do Beta (B = 1,906). 

 
Tabela 7: Variáveis do Modelo1 de Regressão Logística 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Etapa 

1a 

investimento em 

P&D (VI)(1) 
1,906 ,063 919,47 1 <,001 6,729 5,949 7,612 

Constante ,322 ,024 182,83 1 <,001 1,379   

a. Variável(is) inserida(s) no passo 1: investimento em P&D (VI). 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

As afirmações derivadas das análises desta pesquisa contribuem para a validação da hipótese. 

Desta forma, vale informar, mesmo não sendo este um trabalho de construção de um modelo 

preditivo, a equação que descreve essa relação, sendo:  
 

𝑃(𝑦) =  
𝑒(𝑏0+𝑏1.𝑥)

1 + 𝑒(𝑏0+𝑏1.𝑥)
 

ou 

𝑃(𝐸𝑠𝑓𝑜𝑟ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑜𝑣𝑎çã𝑜) =  
𝑒(0,322+1,906.(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑚 𝑃&𝐷)

1 + 𝑒(0,322+1,906.(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑚 𝑃&𝐷)
 

 

Por fim, este modelo, que contém somente a variável de investimento em P&D, explica 5,7% 

dos esforços de inovação. Ou seja, variáveis não adicionadas neste modelo devem contribuir para a 

compreensão de uma PME na América Latina apresentar ou não esforços de inovação. (R2 = 0,157, 

p = < 0,001). A Tabela 8 contém o resumo do modelo. 



 

 

 
Tabela 8: Teses para esforços de inovação Regressão Logística 

Variável Independentes Modelo 1 

 Beta T P-valor 

investimento em P&D 1,906 - 0,001 

N 10621 

LL2 12023 

R2(Nagelkerke) 0,157 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

4.1.3 H2 – [Confirmada] Os esforços de internacionalização moderam a relação entre 

investimentos em P&D e esforços de inovação das PMEs na América Latina 

 

Para avaliação do efeito dos investimentos em P&D nos esforços de inovação, tendo como 

moderação os esforços de internacionalização, foi conduzida uma análise de moderação com 

regressão logística do programa de análises escrito por Hayes (2013).  

O programa Process possui diversos modelos pré-concebidos e é disponibilizado 

gratuitamente na internet, interagindo com softwares estatísticos, como SPSS, SAS e R. Para estas 

análises, foi utilizada a mais recente versão da macro Process (4.0), disponibilizada em dezembro de 

2021. Executou-se o modelo 1 da macro, que apresenta uma relação de moderação simples. 

O sistema desenvolvido por Hayes (2013) apresenta, em seu estágio inicial, um resumo 

orientativo sobre o processo executado. Sendo assim, foi executado o modelo 1, que avalia a 

moderação da relação entre a variável independente (investimento em P&D) (X = Inv_PeD), com a 

variável dependente (esforços de inovação) (Y = Esf_Inov), causado pela variável moderadora 

(esforços de internacionalização) (Esf_Inte). 

O objetivo desta análise foi verificar a influência que os esforços de internacionalização 

causam na relação entre os investimentos em P&D e os esforços de inovação. O modelo apresentado 

demonstra que a hipótese 3 é verdadeira, que os esforços de internacionalização apresentaram 

significância estatística de moderação entre os investimentos em P&D e os esforços de inovação nas 

PMEs da América Latina (b = -0,2895; IC 95% = -0,55 – 0,03; p =< 0,03) (Tabela 9). 

Na Tabela 9 consta o detalhamento do comportamento das variáveis no modelo. A análise da 

intersecção das variáveis demonstra a significância do modelo, sendo o p-value menor que 0,05 

(ULCI = 0,282). A direção do efeito, positiva ou negativa, é observada pela polaridade do coeficiente 

dos esforços de internacionalização, sendo, nesse caso, positiva em 0,5193. 

 
Tabela 9: Variáveis do Modelo Process 

 coeff Se Z P LLCI ULCI 

Constante ,9475 ,0252 37,5271 ,0000 ,8980 ,9970 

Investimento em P&D 1,8136 ,0643 28,2059 ,0000 1,6875 1,9396 

Esforços de Internacionalização ,5193 ,0556 9,3422 ,0000 ,4104 ,6283 

Intersecção  -,2895 ,1333 -2,1718 ,0299 -,5507 -,0282 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

O resumo do modelo apresentado na Tabela 2 fornece evidências relevantes para 

compreender o modelo. O R2(Nagelkerke) de 0,17 indica que, nesse modelo, os investimentos em 

P&D são moderados pelos esforços de internacionalização, explicando 17% das ocorrências para 

uma empresa apresentar ou não esforços de inovação. Em outras palavras, para a empresa apresentar 

um novo ou melhorado produto ou processo. 

 

 

 

 



 

 

Tabela 2: Teste para o esforço de inovação - Process 
Variável Independentes Modelo 1 

 Beta T P-valor 

Investimento em P&D 1,813 - <0,001 

Esforços de internacionalização 0,519 - <0,001 

N 10621 

LL2 11906 

R2(Nagelkerke) 0,1705 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Empresas que demonstram esforços de inovação são mais propensas à internacionalização 

do que empresas que não o demonstram (Vuorio et al., 2020). Todavia, o delineamento que define 

os esforços de inovação é complexo e envolve diversas funções de uma organização, sendo que, 

somente a inovação de processo, envolve seis diferentes funções de uma empresa (OECD & Eurostat, 

2018). Em adição a essa complexidade, obstáculos institucionais, como corrupção, instabilidade 

política, informalidade de competidores, impostos e força de trabalho são sérios ou moderados 

obstáculos no desenvolvimento dos esforços de inovação (Costa et al., 2021). Contudo, destaca-se, 

neste trabalho, o fato de que a inclusão dos esforços de internacionalização no modelo contribui para 

a melhor compreensão dos esforços de inovação, sendo que esse modelo explica 17% dos esforços 

de inovação (R2 = 0,1705; p = < 0,001). 

 

4.1.4 H3 – [Confirmada] Os esforços de internacionalização influenciam positivamente os 

esforços de inovação das PMEs na América Latina 

 

Para avaliação dos efeitos diretos e residuais dos esforços de internacionalização nos esforços 

de inovação, foi conduzida uma análise de moderação, com regressão logística do programa de 

análises escrito por Hayes (2013). A partir do modelo de moderação, considerou-se que os esforços 

de internacionalização moderam a relação entre investimento em P&D e esforços de inovação. 

O objetivo desta análise é verificar a influência dos esforços de internacionalização nos 

esforços de inovação, com efeito direto resultante de uma moderação em relações pré-concebidas. O 

modelo estatístico apresentado demonstra que a hipótese é verdadeira, ou seja, que os esforços de 

internacionalização impactam positivamente os esforços de inovação nas PMEs da América Latina 

(b = 0,5193; IC 95% = 0,41 – 0,62; p =< 0,001), conforme demonstrado na Tabela 2.  

Essa análise demonstrou o efeito direto residual, ou seja, foi considerado nesse modelo a 

existência de uma relação anterior entre investimento de P&D com os esforços de inovação. Observa-

se que o impacto da adição desta variável no modelo, apesar de contribuir na sua explicação, é pouco 

expressivo. Dessa forma, como contra argumentação, foi realizada uma análise adicional, utilizando 

um modelo de regressão logística binária, na qual se isolou somente a variável esforços de 

internacionalização.   

A Tabela 3 resume o resultado desta avaliação, em que observamos que, isoladamente, os 

esforços de internacionalização impactam positivamente e com significância estatística os esforços 

de inovação. (x2(1) = 1062; p < 0,001, R2Nagelkerke = 0,04).   

 
Tabela 3: Teses para esforços de inovação Regressão Logística 

Variável Independentes Modelo 1 

 Beta T P-valor 

Esforços de internacionalização 0,853 - 0,001 

N 10621 

Qui-quadrado 1062 

LL2 12973 

R2(Nagelkerke) 0,04 

Fonte: elaborada pelos autores. 

  



 

 

5 Discussões 
 

 Neste estudo foram confirmadas três hipóteses por meio de uma epistemologia objetivista e 

métodos estatísticos.  

O teste da primeira hipótese desse trabalho (H1) evidenciou que os investimentos em P&D 

influenciam positivamente os esforços de inovação das PMEs na América Latina. Em outras 

palavras, as empresas que investem em P&D são mais propensas a apresentarem novos ou 

melhorados produtos ou processos na América Latina: (x2(1) = 1261; p < 0,001, R2Nagelkerke = 

0,16). 

A relação entre os investimentos em P&D com os esforços de inovação tem sido discutida, 

sendo hoje bastante reconhecida por acadêmicos e praticantes (Viglioni et al., 2020), por meio de 

modelos teóricos, a exemplo do trabalho de Bogliacino e Pianta (2013). Para esses autores, existe 

uma relação direta na qual os investimentos em P&D influenciam os esforços de inovação. Em seu 

trabalho, os autores ainda constroem uma relação teórica entre o esforço de inovação e a geração de 

lucro, o que permite novos investimentos em P&D de forma cíclica.  

 Ainda contribuem, nesta construção teórica, Hall et al. (2010), que compreendem que o 

objetivo dos investimentos em P&D se concentra  em elevar o estoque de conhecimento para 

desenvolver novas aplicações ou inovações. Desta forma, com vistas na RBV, o incremento do 

conhecimento, por meio dos investimentos em P&D, favorecem a construção de esforços de 

inovação e criação de vantagem competitiva (Barney, 1991; Martínez-Sánchez et al., 2020). Na 

mesma linha, na visão de Costa et al. (2021), as empresas são capazes de criar recursos, por meio dos 

investimentos em P&D e esforços de inovação. 

Em continuidade, o que há em comum nesses pensamentos é a influência dos investimentos 

em P&D na construção de novos e/ou aprimorados produtos/serviço ou processos, o que, neste 

trabalho, denominamos como esforços de inovação. Em nosso estudo, buscamos quantificar essa 

relação, por meio de modelos estatísticos validados e reconhecidos, como a regressão linear 

multivariada, regressão logarítmica binária e os efeitos de moderação em análises de regressão.  

 A partir dessa quantificação, este estudo confirma estatisticamente a hipótese construída, na 

qual, quando a empresa realiza investimento em P&D, favorece os esforços de inovação, com a 

criação ou modificação de novos produtos/serviço e/ou processos. Este trabalho demonstra que as 

empresas que despende investimento em P&D têm 6,7 vezes mais chances de realizarem esforços de 

inovação (H1). 

 Cabe destacar que os estudos sobre esforços de inovação, frequentemente, consideram o 

empenho dos esforços de internacionalização, que compreendem a busca por novos mercados e a 

amplitude de realização de negócios internacionais, por meio de obtenção de vantagem competitiva 

(Barney, 1991; Martínez-Sánchez et al., 2020; Sukaatmadja et al., 2021).  

O estudo de Vuorio et al. (2020) constrói uma relação inversa de causa e efeito, na qual 

identificam que a os esforços de inovação possui efeito negativo nos esforços de internacionalização. 

Contrariando esta afirmação, Sukaatmadja (2021) encontra uma situação diferente, em que os 

esforços de inovação têm um efeito positivo nos esforços de internacionalização. Neste estudo, é 

buscada uma relação alternativa, na qual, hipoteticamente, os esforços de internacionalização podem 

moderar, incrementando ou atenuando, a relação existente e conhecida entre os investimentos em 

P&D e esforços de internacionalização. Com a utilização de métodos estatísticos, foi possível 

mensurar esse impacto e suas relações diretas e indiretas, demonstrando que é verdadeira a hipótese 

de que os esforços de internacionalização moderam a relação entre os investimentos em P&D e 

esforços de inovação (H2). 

Cabe ainda destacar que, no estudo de Sukaatmadia (2021), também foi testada uma relação 

de moderação, na qual vantagem competitiva modera a relação entre esforços de inovação e esforços 

de internacionalização. Ainda com olhar ao estudo de Sukaatmadja (2021), a vantagem competitiva 

é definida como a habilidade da empresa gerenciar e compreender os processos de gestão, e os 



 

 

transformar em habilidades que gerem oportunidades. Considera-se também a aquisição de 

equipamentos e recursos que possam diferenciar as empresas dos competidores, uma definição 

próxima às atividades de investimento em P&D. Tal compreensão conecta as três variáveis. Desta 

forma, nosso estudo corrobora a conexão das três variáveis: esforços de internacionalização, 

investimento em P&D e esforços de inovação, ou seja, a PME internacionalizada tem mais propensão 

a captar e realizar investimentos em P&D que poderão reverberar em inovações e, consequentemente, 

competitividade. 
 

6 Conclusões  
 

Neste estudo, foi examinado o efeito moderador dos esforços de internacionalização na relação 

entre os investimentos em P&D e os esforços de inovação em PMEs na América Latina. O estudo 

estatístico com utilização de modelos de regressão confirmou as três hipóteses desta pesquisa. Assim, 

é válido afirmar que os investimentos em P&D influenciam a construção de esforços de inovação, 

permitindo às PMEs da América Latina a criação ou modificação de produtos ou processos, e que os 

esforços de internacionalização alteram essa relação. Por sua vez, também influenciam positivamente 

os esforços de inovação. 

 Foi testada e confirmada a hipótese “H1 - Os investimentos em P&D influenciam 

positivamente os esforços de inovação das PMEs na América Latina”. Assim, concluiu-se que as 

PMEs da América Latina que realizam investimentos em P&D têm maiores chances de implementar 

esforços de inovação. 

 Também foi testada e confirmada a hipótese “H2 - Os esforços de internacionalização 

moderam a relação entre investimentos em P&D e esforços de inovação das PMEs na América 

Latina”. Portanto, foi possível inferir que quando a PME, além de investir em P&D também realiza 

esforços para se tornar internacional, tem maiores chances de implementar esforços de inovação. 

 Por fim, foi testada e confirmada a hipótese “H3 - Os esforços de internacionalização 

influenciam positivamente os esforços de inovação das PMEs na América Latina”. Sendo assim, 

confirmou-se que uma PME que busca a internacionalização das suas atividades tem maiores chances 

de implementar esforços de inovação.  

As discussões teóricas e empíricas apresentadas ao longo do trabalho demonstraram a 

existência de conexão entre as variáveis: esforços de inovação (variável dependente), investimento 

em P&D (variável independente) e esforços de internacionalização (variável moderadora). Além 

disso, cabe destacar que os achados do nosso estudo supriram gaps teóricos e empíricos, conforme 

detalhado na tabela 12.  

 

Tabela 14: Gaps teóricos e empíricos e nossas contribuições 

Autor  • Foco do artigo  Gap Nossa contribuição 

Bogliacino e 

Pianta (2013) 

• Relação 

investimento de 

P&D e esforços de 

inovação. 

Trata somente de países 

membros da OCDE. 

Nosso estudo considerou 17 diferentes 

economias da América Latina.  

Não distingue porte de 

empresa. 

Nosso estudo ofereceu uma panorama 

alargado sobre as PMEs,  totalizando uma 

amostra de 10.621 empresas que possuem 

entre cinco a 99 colaboradores, conforme 

classificação do World Bank (2021a). 

Lin & Wang 

(2021) 

• Relação do 

investimento em 

P&D e esforços de 

internacionalização. 

Trata somente de PME em 

Taiwan. 

Nosso estudo ofereceu um entendimento 

alargado da geografia da inovação, pois foram 

consideradas 10.621 PMEs de 17 países da 

América Latina e do Caribe. 



 

 

Viglioni et al. 

(2020) 

• Relação 

investimento de 

P&D e esforços de 

inovação 

• Panorama dos 

investimentos em 

P&D e inovação na 

América Latina e 

Caribe. 

Não relaciona causa e efeito 

entre P&D e inovação 

Nosso estudo comprovou que as PMEs da 

América Latina que realizam investimentos 

em P&D têm maiores chances de 

implementar esforços de inovação. 

Não abrange todos os países 

da América Latina, 

especialmente Caribe. 

Trata somente de grandes 

empresas; sugere investigar 

contexto de PME. 

Sukaatmadja 

et al. (2021) 

• Relaciona 

investimentos em 

P&D, esforços de 

inovação e esforços 

de 

internacionalização. 

Trata somente de 

internacionalização de PME 

em Bali – Indonésia. 

Nosso estudo comprovou que quando a PME, 

além de investir em P&D também realiza 

esforços para se tornar internacional, tem 

maiores chances de implementar esforços de 

inovação. 

Fonte: elaborada pelos autores. 

  

Sobre as contribuições, cabe sintetizar, considerando a tabela 12, que esta é a primeira vez 

que um estudo avalia conjunta e empiricamente o efeito moderador dos esforços de 

internacionalização na relação entre os investimentos em P&D e os esforços de inovação, 

considerando 17 diferentes economias da América Latina e do Caribe, totalizando uma amostra de 

10.621 PMEs (base do Enterprise Survey do Banco Mundial). 

 Portanto, para fins acadêmicos, este estudo traz evidências que auxiliam na compreensão do 

ambiente macro, relacionando um vasto conjunto de observações de PMEs em uma macrorregião e 

o comportamento dessas organizações privadas. Adicionalmente, explora técnicas de análise de 

dados que podem ser reutilizadas em conjunto (ou não) com o vasto banco de dados do Banco 

Mundial. 

 Este trabalho ainda apresenta aos praticantes, sobretudo envolvidos na gestão de PMEs, a 

evidenciação de uma relevante relação entre internacionalização e inovação, ou seja, a PME atuante 

no mercado internacional tem mais chances de inovar e, consequentemente, obter diferencial 

competitivo. Por conseguinte, é notável a urgência de programas de desenvolvimento gerencial pró-

internacionalização e pró-inovação em mercados emergentes como a América Latina e Caribe. Há 

ainda em nosso estudo a contribuição sobre a importância do fomento ao empreendedorismo 

inovador, mediante o desenvolvimento de políticas públicas, programas e instrumentos de apoio 

direto e indireto, como seed capital, venture capital, private equity, incentivos fiscais, subvenção 

econômica, entre outros. 
Há algumas limitações observadas neste trabalho, destacadas para contribuir com estudos 

futuros e com o desenvolvimento de pesquisas aplicadas. Essas limitações estão relacionadas, entre 

outros fatores, ao conjunto de dados e objetivos. Não fez parte desse trabalho a construção de um 

modelo preditivo, sendo que o modelo construído responde a 17% de compreensão dos fatores que 

influenciam os esforços de inovação. Dessa forma, para melhor ajuste, é necessário compreender 

quais outras variáveis influenciam as PMEs a apresentarem maiores esforços de inovação. 

Ainda, é importante apontar que utilizamos dados secundários para construção do estudo, 

de forma que algumas questões abrangentes podem ficar limitadas ao conjunto de dados. Ainda 

assim, a periodicidade das coletas em campo possui intervalos que podem alterar o cenário, visto a 

agilidade com a qual o ambiente de inovação e tecnologia se altera ao longo do tempo. A título de 

exemplo, a última coleta de dados no Brasil foi realizada em 2009. 



 

 

Como sugestão de estudos futuros, aponta-se: (i) ampliar os estudos das variáveis que 

podem influenciar os esforços de inovação, com vistas a construir um modelo preditivo; (ii) ampliar 

as fontes de dados para avaliar o impacto econômico na empresa e/ou na economia regional; (iii) 

estudar a moderação da internacionalização na relação entre investimento e inovação considerando 

as born globals das economias emergentes, em transição e desenvolvidas. 
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Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar os impactos das ações do projeto de extensão 

tecnológica sobre percepções estratégicas e empresariais das empresas participantes, onde 

inicialmente, foi aplicado um instrumento diagnóstico empresarial junto às empresas, definido 

seus níveis de maturidade. Em seguida, cada empresa recebeu um plano de ação para 

implementação em várias áreas estratégicas e a partir disso, foram conduzidas, em seis meses, 

o acompanhamento das ações. Metodologicamente, a pesquisa é de natureza qualitativa, 

descritiva e aplicada, no que concerne a aplicação, caracteriza-se como estudo de caso. A coleta 

de dados foi realizada a partir de dados secundários. Sobre os resultados obtidos, conclui-se 

que as ações desenvolvidas, seguindo o perfil de cada empresa, demonstraram a ampliação das 

percepções estratégicas de seus gestores e melhorias nos níveis de gestão e maturidade 

empresarial. Revelando que pequenas ações podem trazer ganhos consideráveis na gestão 

empresarial. Contribuindo para as pesquisas em gestão para MPE’s. 

 

Palavras-chave: Construção civil. Estratégias. Empreendedorismo. MPE’s. 

 

1 Introdução 
 

O setor da construção civil no Brasil, possui forte impacto na economia do país, sendo 

responsável por diversos postos de trabalhos, servindo de ponto estratégico para a economia, 

devido seu impacto e dinamismo (TEIXEIRA; CARVALHO, 2005). Em 2020 o setor da 

construção civil passou por dificuldades acentuadas com a chegada da pandemia do Covid-19, 

apesar do aquecimento do setor devido à queda da taxa SELIC e, consequentemente, o aumento 

da especulação imobiliária, problemas como: estandes de vendas fechados, obras paradas ou 

realizadas em ritmo lento, desabastecimento de matérias primas (problemas na logística) e o 

aumento de preço ocasionaram transtornos aos empresários pertencentes à cadeia da 

Construção Civil (CILO, 2021). 

Machado (2015) aponta que em tempos de crise, as pequenas e médias empresas são as 

que mais sofrem. Esse fato ocorre devido às poucas capacidades das MPE´s em solucionar 

problemas, que de acordo com o pesquisador e economista do Ibre/FGV, Rodolpho Tobler, “as 

pequenas empresas enfrentam esse quadro de maior dificuldade porque elas têm uma margem 

de manobra menor de atuação. As grandes empresas têm uma estrutura melhor e mais 

preparada para enfrentar os tipos de problemas que surgem"(PORTAL G1, 2020). 

De acordo com José Carlos Rodrigues Martins, presidente da CBIC (Câmara Brasileira 

da Indústria da Construção): 

“Se o construtor tem incerteza sobre a cadeia de fornecedores, ele não sabe quanto 

vai custar o projeto, já que produtos podem reaparecer mais caros. E a construtora 

sabe que não dá para repassar aumentos de produtos porque a renda da população não 



 

 

aumentou nem vai aumentar. Então, se cresce o custo e a receita não acompanha, isso 

afeta a margem da empresa. E se não tem margem, o setor puxa o freio de mão” 

(ABECIP, 2020).  

 

Para minimizar os abalos causados pela pandemia no setor da Construção Civil, foi 

desenvolvido no Instituto Federal de Tecnologia, Ciência e Educação do Ceará (IFCE) campus 

de Quixadá, o projeto “ Desenvolvendo as micro e pequenas empresas do setor da Construção 

Civil no município de Quixadá-CE”, submetido ao edital do Programa IF Mais Empreendedor 

Nacional, coordenado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 

Educação – SETEC/MEC e pelo Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS, 

por meio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino 

Profissionalizante e Tecnológico (FADEMA), que buscou apoiar e orientar micro e pequenas 

empresas e empreendedores individuais da cadeia de construção civil por meio de ações de 

remodelagem de negócios que foram afetados negativamente pela pandemia da Covid-19, 

contribuindo para a recuperação do setor na região do Sertão Central do Ceará.  

Surgem oportunidades de avaliar fatores como: estratégias e planos de negócio, 

liderança, processos e resultados que são fundamentais para o enfrentamento dos desafios 

impostos pelo difícil momento econômico.  

O projeto teve como escopo as áreas de: estratégia e planos de negócio, liderança, 

processos e resultados, fundamentais para as empresas evoluírem e enfrentarem melhor os 

tempos de crises. A metodologia do projeto compreendia fases de diagnóstico empresarial, 

elaboração de planos de ações individuais para cada empresa e desenvolvimento e 

acompanhamento das ações a partir de um grupo de alunos, coordenados por duas professoras 

da área de gestão, durante 6 meses. 

Sendo assim, este trabalho busca descrever as ações desenvolvidas pelo projeto, 

apresentando os principais resultados encontrados junto aos empreendimentos participantes.  
 

2 Referencial Teórico 

 

2.1 Estratégias e planos 

 

A estratégia empreendedora requer conhecimentos de alguns artifícios bastantes 

mensuráveis na obtenção do alcance e objetivos propostos pelo empreendedor, para Mintzberg, 

Ahlstrand e Lampel (2000 apud RAIMUNDO, 2010), existem pontos no processo de 

estratégias empreendedoras que devem ser destacadas tais como: 

a) A estratégia existe na mente do líder como um senso de direção a longo prazo; 

b) O processo de formação da estratégia está enraizado na experiência e intuição do líder; 

c) O líder promove a visão de forma decidida, controlando a implementação e reformulação 

quando necessário; 

d) A visão estratégia é flexível, levando as estratégias adaptadas à visão global; 

e) A organização apresenta uma estrutura simples, com ampla liberdade para o líder 

implementar suas ideias; 

f) A estratégia empreendedora tende a assumir posição de nicho, protegida contra as forças da 

concorrência. 

Para Gimenez et al., (2010) as estratégias de negócios possuem capacidades de atuação 

a curto e longo prazo, o que permite um controle das flutuações do mercado, monitorar as 

condições econômicas e sociais. Os autores ainda pontuam que a postura estratégica do 

empreendedor está em caracterizar e identificar as oportunidades que seu negócio venha 

adquirir, organizando e aplicando os recursos disponíveis, para obter o espaço no mercado 

atuante da organização. Pensando nesta forma de ampliação de mercado através das estratégias 



 

 

empreendedoras, segundo Gimenez (2000) as organizações buscam desenvolver padrões e 

comportamentos estratégicos capaz de se perpetuar ao longo dos anos, na busca de ajustar-se 

às condições ambientais, desta forma, aliando-se às estratégias empreendedoras demonstradas 

por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000 apud RAIMUNDO, 2010), e aos pensamentos 

descritos por Gimenez (2000). Pode-se determinar um perfil empreendedor de liderança capaz 

de alavancar o modelo de negócio, com estratégias inovadoras, pontuais, focadas, longevas e 

de características adequadas à organização, tais como: 

 

a) focalizar as oportunidades, tratando os problemas secundariamente; 

b) acreditar que o poder está com uma pessoa capaz de realizar ações ousadas; 

c) obter grandes avanços, mesmo em face às incertezas; 

d) buscar o crescimento como meta dominante. 

 

A gestão estratégica dentro das organizações deve ser vista como um conjunto de 

medidas empregadas no objetivo estratégico de longo prazo. Esse conjunto de medidas e 

decisões devem direcionar a gestão da organização de forma macro e focada com seus valores 

e missão empresarial (TACHIZAWA, 2015).  

 
Figura 1- Estratégia empresarial e gestão de pessoas 

 
Fonte: Tachizawa (2015) 
. 

A Figura 1 representa uma visão geral do processo de gestão estratégico empresarial 

apontado por Tachizawa (2015), onde a gestão de pessoas dentro de uma organização, é fator 

principal nas decisões estratégicas da empresa.  

 

2.2 Gestão de pequenos negócios 

 

A gestão de um negócio requer bastante esforço e dedicação, desta forma De Oliveira 

(2019) aponta alguns pontos importantes para ter sucesso empresarial. Partindo de um 

excelente atendimento ao cliente, qualidade no serviço oferecido, ambiente organizado e 

confortável aos clientes e colaboradores. Outro ponto mencionado pelo autor que fortalece o 

modelo de negócio, é a presença de uma equipe qualificada e com expertise dos serviços 

oferecidos. A gestão do negócio impacta diretamente na capacidade das operações, no olhar do 

cliente, na valorização da marca, e na fidelização dos clientes (BANCHER et al., 2012; 

TACHIZAWA, 2015; DE OLIVEIRA, 2019). 



 

 

Desta forma, relacionando as características citadas anteriormente com o setor da 

construção civil, a gestão desses modelos de negócios, muitas vezes, empresas familiares, não 

possuem parâmetros simples de gestão. Segundo De Oliveira, (2019), a organização deve ter 

sua visão, missão e objetivos estratégicos bem definidos. Para Tachizawa (2015), o mercado 

passará por transformações, nesse contexto, pequenas e médias empresas devem estar atentas 

a novas oportunidades, para se manterem no mercado. Segundo Tachizawa (2015), as 

transformações ocorrerão no âmbito das organizações empresariais. Tais como: 

a) mercados; 

b) técnicas de mercado; 

c) produção; 

d) modus operandi da organização; 

e) estrutura e crescimento; 

f) relações com fornecedores e clientes; 

g) capacitação de pessoas e busca de talentos; e 

h) liderança. 

 

Neste aspecto, as organizações devem procurar oferecer um diferencial competitivo, para 

Tachizawa (2015), a qualidade deve ser colocada em prática de imediato, transformando-a em 

um processo contínuo, com a participação de todos os setores da empresa. Para que isso ocorra 

de forma sistemática, de acordo com o autor, a organização deve fazer utilização de ferramentas 

de suporte, que atuem para fortalecer as o processo de gestão, a missão e estratégias 

organizacionais. 

 
Figura 2- Princípios da qualidade e as organizações 

 
Fonte: Tachizawa (2015) 

 

A Figura 2 representa um sistema de controle da qualidade, que deve ser implementado 

em todo o processo do modelo de negócio, começando da parceira com os fornecedores, até a 

entrega do produto final aos consumidores (TACHIZAWA, 2015). Essas atitudes, sendo 

aplicadas ao modelo de negócio, possibilitam às organizações reconhecer e superar as 

transformações advindas do mercado e construir um processo de boas práticas organizacionais 

de acordo com os valores da organização.  
 

3 Metodologia 
 

Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, para Vergara (2010), Yin (2005), 

Prodanov e Freitas (2013) e Sampieri, Collado e Lucio (2013), por se tratar de uma busca por 

evidências baseadas em dados verbais e visuais para entender o fenômeno em questão.  Para 

Silva e Fossá (2015) os estudos qualitativos vêm ganhando mais espaço e notoriedade nas 

pesquisas da área de Administração e “apresenta ao campo novos caminhos investigativos em 



 

 

meio ao paradigma ainda dominante da quantificação” (DE PAIVA JR; DE SOUZA LEÃO; 

DE MELLO, 2011 p. 4). 

Quanto à natureza, segundo Vergara (2010), por se tratar de um estudo com aplicações 

práticas, com preocupações locais, pode-se classificar a pesquisa como aplicada. Já para os 

objetivos, a pesquisa se enquadra como descritiva, por se tratar de um estudo que envolve 

analisar opiniões e informações. Quanto aos meios, é uma pesquisa bibliográfica e de campo, 

realizada por meio de um estudo de caso (PRODANOV; FREITAS, 2013). Para Yin (2010) a 

coleta de dados para esses estudos pode se basear em muitas fontes de evidências: 

documentação, registro em arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e 

artefatos físicos. 

 A figura 3 apresenta a classificação da pesquisa: 

 

Figura 3 - Classificação da pesquisa 
 

 
Fonte: Autores (2022) 

 

Para esse estudo foram utilizados dados secundários, provenientes dos documentos 

realizados a partir do projeto. Para Cooper e Schindler (2011), os dados secundários são 

interpretações de dados primários. 

Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo que, segundo Bardin (1997, 

p.42), é “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos [...] indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção [...] destas mensagens”. 

Para Silva e Fossá (2015, p. 2): 
“Os dados que advém das pesquisas de abordagem qualitativa, precisam ser 

analisados, de forma diferente dos dados provenientes de estudos de abordagem 

quantitativa, que valem-se de softwares estatísticos, testes de hipóteses, estatística 

descritiva e multivariada. Desse modo, a análise de conteúdo tem sido amplamente 

difundida e empregada, a fim de analisar os dados qualitativos”. 

 

 A seção 4 apresenta os resultados desta pesquisa, de acordo com a análise de conteúdo 

dos documentos elaborados no desenvolvimento do projeto “Desenvolvendo as Micro e 

Pequenas empresas do setor da Construção Civil no município de Quixadá-CE” contemplado 

pelo Edital 05/2021 do Programa IF Mais Empreendedor Nacional. 

 

4 Resultados 
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4.1 O Programa IF Mais Empreendedor Nacional e o Projeto Desenvolvendo as Micro 

e Pequenas empresas do setor da Construção Civil no município de Quixadá-CE 
 

O Programa IF Mais Empreendedor Nacional é uma iniciativa da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação – SETEC/MEC e pelo Instituto Federal 

do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS, por meio da Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico (FADEMA) 

que fomenta ações voltadas ao atendimento, apoio e orientação a micro e pequenos 

empreendedores (MPEs) e a empreendedores individuais. Lançado em 2021, o edital 05/2021 

previa o envio de até 7 (sete) projetos por Instituto Federal - IF, que poderiam ser em maior 

quantidade, caso não tivesse a adesão de todos os IFs pertencentes à Rede Federal.  

Com a adesão de 39 das instituições pertencentes à rede, o estado do Ceará, através da 

adesão do Instituto Federal do Ceará – IFCE, obteve oito projetos contemplados, dentre eles, o 

projeto “Desenvolvendo as micro e pequenas empresas do setor da construção civil no 

município de Quixadá-CE”, do campus Quixadá que tinha como objetivo: apoiar e orientar 

Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais da cadeia de Construção Civil por 

meio de ações de remodelagem de negócios que foram afetados negativamente pela Pandemia 

da Covid-19, contribuindo para a recuperação dessas empresas e para o aprendizado dos alunos 

envolvidos nesse projeto. 

A equipe do projeto era formada por duas professoras da área de administração, seis 

alunos bolsistas (dois deles alunos do curso Técnico em Edificações e quatro alunos do 

Bacharelado em Engenharia de Produção Civil) e dois estudantes voluntários (do curso de 

Engenharia de Produção Civil).  

A duração do projeto foi de seis meses, de junho a novembro de 2021 e atendeu 5 

empresas, conforme apresenta a Tabela 1: 

  
Tabela 1 – Perfil das empresas 

Empresa Segmento 
Tempo de 

mercado 
Porte 

Principais 

serviços 
Município 

A Comércio/Indústria 7 anos Pequeno 

Produtos da 

construção 

civil 

Quixadá 

B Construtora 25 anos Pequeno 
Construção e 

metalurgia 
Quixadá 

C Construtora 5 anos Pequeno Construção Quixadá 

D Construtora 5 anos Pequeno Construção 
Senador 

Pompeu 

E Varejo 5 anos Pequeno 
Produtos 

elétricos 
Quixadá 

Fonte: Autores (2022) 
 

 A metodologia do projeto foi dividida em fases, a saber:   

 Diagnóstico com o objetivo de identificar os possíveis problemas enfrentados 

pelas empresas e analisar as diferenças que existem entre o desempenho atual e o 

desempenho esperado (desejado) pelos seus gestores, mapeando os pontos de 

melhoria para que sejam focados no desenvolvimento do projeto. 

 Elaboração de plano de ação para definir quais ações deveriam ser 

desenvolvidas de forma prioritária, bem como o que se pretendia atingir, os 

responsáveis, as metas e objetivos esperados, dentre outros detalhes. Nesta etapa 

foram usados instrumentos gerenciais como: matriz GUT e 5W2H. 



 

 

 Acompanhamento das ações junto às empresas, onde foram realizadas reuniões 

semanais com os representantes, aplicando ferramentas, realizando oficinas e 

outras ações em conjunto. 

 Avaliação do projeto com o propósito de apurar os resultados alcançados e 

prestar contas junto às instituições coordenadoras do Programa IF Mais 

Empreendedor. 

No diagnóstico realizado, foram utilizadas as perguntas contidas no capítulo Gestão da 

Empresa do questionário do Prêmio MPE Brasil do SEBRAE (Ciclo 2014), O questionário com 

37 questões, e 4 opções de alternativas de resposta, envolvia 8 eixos voltados para gestão de 

empresas de pequeno porte, onde cada resposta gera uma nota, conforme apresentado no 

Quadro 1: 
 

Quadro 1 - Questionário de autoavaliação – Prêmio MPE Brasil do SEBRAE (Ciclo 2014) 

LIDERANÇA  

1) A missão da empresa está definida e é conhecida pelos colaboradores? 

2) O comportamento ético é incentivado pelos dirigentes nas relações internas e externas? 

3) O desempenho da empresa é analisado pelos dirigentes? 

4) Os dirigentes compartilham informações com os colaboradores? 

5) Os dirigentes investem em seu desenvolvimento gerencial e aplicam os conhecimentos adquiridos na 

empresa? 

6) A busca de informações para identificar oportunidades de inovação inclui as fontes externas e os 

colaboradores são incentivados a apresentarem ideias que podem se converter em inovações? 

ESTRATÉGIAS E PLANOS 

7) A visão da empresa está definida e é conhecida pelos colaboradores? 

8) As estratégias que permitem alcançar os objetivos da empresa estão definidas? 

9) Os indicadores e metas relacionados às estratégias estão estabelecidos? 

10) Os planos de ação, visando alcançar as metas da empresa relacionadas às estratégias, estão 

definidos? 

CLIENTES 

11) Os clientes são agrupados e suas necessidades e expectativas são identificadas 

12) Os produtos e serviços são divulgados aos clientes? 

13) As reclamações dos clientes são registradas e tratadas? 

14) A satisfação dos clientes é avaliada? 

15) As informações obtidas dos clientes são analisadas e utilizadas para intensificar a sua fidelidade e 

captar novos? 

SOCIEDADE 

16) As exigências legais necessárias para o funcionamento da empresa são conhecidas e mantidas 

atualizadas? 

17) Os impactos negativos causados pela empresa ao meio ambiente são conhecidos e tratados? 

18) A empresa demonstra seu comprometimento com a comunidade por meio de ações ou projetos 

sociais? 

INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO 

19) As informações necessárias para o planejamento, a execução e análise das atividades e para a 

tomada de decisão estão definidas e disponibilizadas aos colaboradores? 

20) O compartilhamento do conhecimento é promovido 

21) São promovidas melhorias nas práticas de gestão? 

22) São obtidas e utilizadas informações comparativas na análise do desempenho e melhoria dos 

produtos/serviços e processos? 

PESSOAS 

23) As funções e responsabilidades das pessoas (dirigentes e colaboradores) estão definidas? 

24) A seleção dos colaboradores é feita segundo padrões definidos e considera os requisitos da função? 



 

 

25) Os colaboradores são capacitados nas suas funções? 

26) Os perigos e riscos relacionados à saúde e segurança no trabalho são identificados e tratados? 

27) O bem-estar e a satisfação dos colaboradores são promovidos? 

PROCESSOS 

28) Os processos principais do negócio são executados de forma padronizada, com padrões 

documentados? 

29) Os processos principais do negócio são controlados para garantir a satisfação das necessidades dos 

clientes? 

30) Os fornecedores da empresa são selecionados e avaliados segundo critérios definidos? 

31) As finanças da empresa são controladas a fim de otimizar a utilização dos recursos? 

RESULTADOS 

32) Existem resultados relativos à satisfação dos clientes? 

33) Existem resultados relativos a reclamações de clientes? 

34) Existem resultados relativos às capacitações ministradas para os colaboradores? 

35) Existem resultados relativos a acidentes com colaboradores? 

36) Existem resultados relativos à produtividade no trabalho? 

37) Existem resultados relativos à margem de lucro? 

Fonte: Adaptado de MBC (2015) 

 

Com as respostas dos representantes das empresas, foi possível classificar o nível de 

maturidade de cada uma das empresas, apresentado na Tabela 2: 

 
Tabela 2 – Classificação do nível de maturidade 

Maturidade 

Notas Nível Situação 

Nota ≤ 20% Nível 1 

Não existem processos gerenciais aplicados ao negócio e 

os resultados são obtidos através de iniciativas 

desestruturadas 

20% < Nota ≤ 40% Nível 2 

Não existem processos gerenciais formais, mas algumas 

áreas de gestão já possuem rotinas para gerar os 

resultados esperados 

40% < Nota ≤ 60% Nível 3 

Existem processos gerenciais formais, no entanto eles são 

aplicados de maneira descoordenada para gerar os 

resultados esperados 

60% < Nota ≤ 80% Nível 4 

Existem processos gerenciais formais e eles são aplicados 

de maneira coordenada para atingir os resultados 

esperados 

Nota >80% Nível 5 

Os processos gerenciais são práticos padrão da empresa. 

Eles são monitorados, afetam o negócio e são melhorados 

continuamente. 

Fonte: Autores (2022) 

 

Ao longo de todo o projeto, a equipe elaborou diversos relatórios com as ações realizadas 

e, a partir desses documentos, pôde-se realizar uma análise que será apresentada na subseção a 

seguir. 

 

4.2 Resultados do Projeto Desenvolvendo as Micro e Pequenas empresas do setor da 

Construção Civil no município de Quixadá-CE 

 

A partir das notas geradas com as respostas do diagnóstico empresarial, a Figura 4 

apresenta o desempenho das empresas nos eixos de liderança, estratégias e planos, clientes, 

sociedade, informações e conhecimento, pessoas, processos e resultados.  
 

Figura 4 - Resultado diagnóstico das empresas 



 

 

 
Fonte: Autores (2022) 

 

 Analisando a Figura 4, percebe-se que as empresas possuem estágios de maturidade 

diferentes nos eixos analisados, sendo a empresa E a mais incipiente em gestão e a Empresa C 

a que possui um equilíbrio maior nos pontos analisados. O Quadro 2 apresenta um resumo dos 

resultados do diagnóstico por empresa: 
 

Quadro 2 -  Quadro resumo do diagnóstico 

Quadro resumo do diagnóstico 

Empresa Percepções 

A 

Nota-se que a empresa “A” apesar de estar com bom índice  em seus aspectos 

de liderança, ou seja, ter sua missão e comportamento ético bem disseminado 

entre seus colaboradores, a empresa possui poucos artifícios que norteiam a 

análise de seus resultados, além de não possuir mecanismo de 

compartilhamento de conhecimentos e aprimoramento da gestão a 

informação. 

B e C 

A empresa “B” e “C” tiveram seus resultados bastantes equilibrados, 

revelando que essas empresas possuem foco com a gestão e liderança por parte 

de seus gestores. 

D 
Já a empresa “D”, demonstrou não possuir na sua gestão empresarial, uma 

visão de futuro definida e estratégias e metas estabelecidas. 

E 
No que tange a empresa “E” nota-se que a empresa necessita de rever suas 

estratégias, missão, visão de futuro. 
Fonte: Autores (2022) 

 

Ainda no questionário de diagnóstico, foi possível analisar a nota geral de cada empresa, 

apontando a oportunidade de melhoria na gestão que cada empresa pode alcançar. Outro 

aspecto que o questionário nos retorna é o grau de maturidade das empresas. Apresentado na 

Figura 5: 



 

 

 
Figura 5 –  Nota e maturidade das empresas 

        
Fonte: Autores (2022) 

 

A partir da compreensão dos resultados do diagnóstico realizado pelo projeto, pôde-se 

entender um pouco mais sobre o perfil das empresas participantes, através de esclarecimentos 

dos gestores que corroboram com os resultados de maturidade dos seus negócios.  

 

Empresa A “Utilizamos o programa Syspdv para o controle financeiro, vendas, 

produção, estoque e etc. Através deste, temos acesso a diversos tipos de relatórios, que nos 

permite examinar o desempenho de cada área da empresa. A análise de desempenho dos 

setores de atendimento e vendas era realizada através de serviço terceirizado de RH, que fazia 

essa análise de desempenho e os devidos treinamentos com as equipes”.  

Empresa B “ Prestar serviços relacionados a construção civil com excelência, 

respeitando e satisfazendo os clientes, fornecedores e colaboradores, assegurando resultado 

que nos permite a expansão das atividades com qualidade. 

Empresa C “Todo o desempenho da empresa, metas, registros, análises e demais 

informações são de total análise dos sócios, um pouco restrita para alguns colaboradores e 

semanalmente analisadas e pensadas”. 

Empresa D “É um dos pilares da empresa que tudo esteja em conformidade com as 

legislações vigentes. Visto que temos um relacionamento muito próximo com nosso 

contador (serviço terceirizado), temos abertura e nos comunicamos quando há dúvidas ou 

problemas relacionados às questões fiscais da empresa”. 

As ações prioritárias desenvolvidas por cada empresa ao longo da duração do projeto 

estão apresentadas no Quadro 3: 

 
Quadro 3 -  Ferramentas e ações do Projeto 

Empresas 

A B C D E 

 Workshop sobre 

marketing e 

vendas; 

 Desenvolvimento 

de APP; 

 Criação de 

ferramenta de 

análise de 

satisfação dos 

clientes; 

 Workshop 

estratégias, 

metas e 

indicadores; 

 Criação de 

ferramenta 

de análise 

de 

satisfaças 

dos clientes. 

 

 Workshop sobre 

missão, visão e 

valores; 

 Desenvolvimento 

do business 

model canvas; 

 Criação de 

ferramenta de 

análise de 

satisfação dos 

clientes; 

 Workshop sobre 

missão, visão e 

valores; 

 Desenvolvimento 

do business 

model canvas; 

 Criação de 

ferramenta de 

análise de 

satisfação dos 

clientes; 

 Workshop sobre 

missão, visão e 

valores; 

 Desenvolvimento 

do business 

model canvas; 

 Criação de 

ferramenta de 

análise de 

satisfação dos 

clientes; 
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 Desenvolvimento 

de processos 

(atendimento, 

vendas e 

reclamações); 

 Workshop 

estratégias, metas 

e indicadores. 

 Workshop 

estratégias, metas 

e indicadores. 

 Workshop 

estratégias, metas 

e indicadores. 

 Palestra 

marketing na 

construção civil. 

 Workshop 

estratégias, metas 

e indicadores. 

 Palestra 

marketing na 

construção civil. 

Fonte: Autores (2022) 

 

Tendo em mente as lacunas que as empresas C, D e E apresentaram, especialmente no 

que diz respeito aos tópicos de liderança, estratégias e planos, foram desenvolvidos 3 

workshops. O primeiro foi voltado para a definição de Missão, Visão e Valores com o intuito 

de especificar os propósitos, objetivos centrais e princípios base das organizações, levando 

sempre em conta o contexto de mercado de cada organização, bem como os anseios, posturas 

e apontamentos de seus representantes. Seguindo na linha de ação pautada no diagnóstico, as 

mesmas empresas continuaram no processo de definir suas particularidades através do segundo 

workshop, com a utilização da ferramenta Business Model Canvas foi pensado e descrito os 

modelos de negócios, resultando em um detalhamento mais claro e objetivo das principais 

entregas: seus diferenciais, recursos utilizados, formas de aproximação para com o cliente, 

desde sua prospecção até sua manutenção e posterior avaliação.  

A necessidade do terceiro workshop já se estendia às empresas A e B, uma vez que o 

planejamento estratégico de uma empresa é um fator determinante para seu sucesso ou 

insucesso, em se manter ativa e firme no mercado, indo por esse viés os representantes das 

organizações tiveram a oportunidade de, inspirados por suas missões e visões, esmiuçar seus 

objetivos em metas e estabelecer também indicadores de sucesso para elas.  

Com o advento da pandemia, ficou ainda mais explícita a necessidade de se trabalhar 

muito bem o marketing das instituições, prioritariamente o marketing digital devido a 

abrangência de seu alcance. Duas das empresas participantes, apesar de estarem presentes em 

redes sociais, não demonstravam planejamento na entrega de seus conteúdos, tampouco 

estratégias assertivas de captação de clientes por esses meios, para solucionar essa deficiência 

foi realizada uma palestra sobre Marketing na construção civil, na oportunidade os 

representantes tiveram contato com ferramentas já conhecidas, mas dessa vez com um olhar 

mais atento para suas especificidades que poderiam vir a potencializar vínculos no que 

concerne os canais e consequentemente o relacionamento para com seus clientes. Outra 

possibilidade abordada que foi de grande importância para a construção do pensamento 

estratégico dos representantes, teve como base as métricas e segmentações proporcionadas 

pelas próprias mídias sociais e como isso poderia e deveria ser levado em conta no momento 

de se estabelecer estratégias, metas e indicadores dos negócios.  

A Figura 6 apresenta um dos documentos realizados pela equipe do projeto em conjunto 

aos representantes da Empresa C: 

 
Figura 6 – Business Model Canvas (empresa C) 



 

 

 
Fonte: Acervo do Projeto 

 

Outra demanda que surgiu em todas as empresas atendidas foi sanada a partir da criação 

de um sistema de formulário virtual, com o objetivo de coletar informações sobre a satisfação 

dos clientes quanto aos serviços oferecidos pelas empresas. Este formulário buscou segmentar 

em alguns parâmetros e métricas, como a apresentação em forma de dashboard os percentuais 

dos clientes detratores, promotores e neutros, além de outros pontos de segmentação. A Figura 

7 apresenta um dos dashboards gerados a partir do formulário virtual: 

 
Figura 7 –  Ferramenta de dashboard de resultados sobre a satisfação dos clientes (empresa E) 

 
Fonte: Acervo do Projeto 

 

Mais uma ação realizada, essa exclusiva da empresa A, foi o desenvolvimento de um 

aplicativo para celular, com o objetivo de colher informações dos clientes acerca dos 

produtos/serviços oferecidos pela empresa. O APP oferece um sistema prático de armazenagem 

de dados de vendas dos produtos de forma automática, diminuindo o tempo de setup entre cada 

cliente.  

Foi também realizado mapeamentos de processos de atendimento, venda e reclamações 

na Empresa A. Os fluxogramas foram realizados utilizando o software Bizagi com a notação 

BPMN (Business Process Management Notation).  



 

 

Além disso, algumas várias oficinas foram conduzidas, algumas com a participação de 

especialistas convidados em áreas como marketing e gestão para orientar e capacitar os 

representantes das empresas a desenvolver ações estratégicas. 

 

4.3 Análise de satisfação do projeto 
 

Ao final do projeto, depois das ações desenvolvidas com as empresas, foi realizado uma 

análise de satisfação do projeto, buscando as percepções dos empreendedores sobre as 

ferramentas e ações realizadas. O representante da Empresa A enfatizou:  
“Essa parceria da nossa empresa com o IFCE através do projeto IF Mais 

Empreendedor, realmente chegou num momento muito pertinente e pode auxiliar-nos 

como empreendedores e gestores a encontrar soluções para vários entraves de áreas 

diversas da empresa. O planejamento traçado e as ferramentas desenvolvidas, que 

foram colocadas em prática, resultará no crescimento rápido e saudável da nossa 

organização. Além de capacitação de profissionais, a consultoria nos proporcionou a 

elaboração de métodos e processos que facilitarão o dia a dia da empresa. Esta 

consultoria que nos foi ofertada pelo o IFCE através do Projeto IF Mais 

Empreendedor nos possibilitou uma visão externa de especialistas sobre toda a 

operação da empresa. E, através da expertise nos ofereceu esclarecimentos e soluções, 

que nos ajudarão a corrigir falhas e superar obstáculos, potencializando o operacional 

desta organização em diferentes especialidades. Esta consultoria reconheceu várias 

necessidades da empresa, identificou a situação atual e propôs as melhores soluções 

para otimizar sua eficiência e desempenho, melhorando a gestão empresarial como 

um todo. Seja na gestão financeira, na estratégia do negócio, na gestão de pessoas ou 

mesmo no departamento de marketing, esta parceria proporcionou à esta empresa 

melhorias significativas, que certamente resultará num crescimento saudável”.  

 

Já o representante da Empresa C que o aprendizado fortalece o entendimento dos 

processos empresariais:  
“Agradece ao programa IF mais empreendedor, que está fornecendo para a gente 

muito ensinamento para o desenvolvimento da nossa empresa. Agradecer ao pessoal 

envolvido, que as ações desenvolvidas estão abrindo nossa mente. Para adquirir esses 

processos que são de muita importância para o crescimento da nossa entidade. 

Agradecer por mostrar que os pequenos processos são cruciais, às vezes pensamos 

que não são importantes, mas são eles que fazem o conjunto do todo, isso tem aberto 

nossa mente, e agradecemos por fazer parte desse projeto, fez com que a gente tivesse 

um olhar mais além do que a gente queria”.  

  

5 Considerações finais  

 

Com base no estudo de Silva et al., (2021) “Perspectivas do Empreendedorismo na 

Construção civil no Sertão Central do Ceará”, que propôs para pesquisas futuras, identificar 

estratégias adotadas pelas empresas da construção civil, no foco da gestão empresarial. Com 

esse paralelo e desta forma, este estudo buscou analisar as ações desenvolvidas nas empresas, 

apontando percepções dos empreendedores, avaliando as mudanças sentidas após o projeto e 

pontos chaves de tomada de decisões estratégicas e planos que fortaleceram os 

empreendimentos participantes. E sabendo que pequenas modificações na gestão de negócio, 

pode trazer ganhos consideráveis para a organização.  

 Deste modo, constatou-se que as empresas participantes, apresentaram liderança 

personalizada com a maturidade da empresa, e que os processos de cada organização são 

executados de forma coordenada. No entanto, suas visões estratégicas demonstraram ser 

incapazes de mover a organização para sua visão de futuro, geralmente causada pela 

insuficiência das empresas em possuir metas e indicadores relacionados as estratégias. Sendo 

assim, é de fundamental importância que as empresas coloquem em prática uma cultura 



 

 

visionária, que possibilite a todos os setores da organização contribuir com essa característica, 

envolvendo todos os colaboradores, incentivando atitudes proativas, formalizando o 

comportamento ético e estratégico.  

Após os workshops sobre missão, visão e valores; estratégias, metas e indicadores, as 

empresas puderam conhecer mecanismos que fortaleceram seus modelos de negócios, desde a 

criação ou modificação de suas missões e visões. Mas também no conhecimento da posição 

atual em que seus negócios se encontravam no mercado, conhecendo suas ameaças e 

oportunidades, além do contato com mecanismos que possibilitaram a definição de metas e 

indicadores para a organização. 

 Para Barros (2005), em seu trabalho sobre “Histórias de sucesso empreendedoras”, o 

autor ressalta a importância da organização em aplicar seus valores, comportamento ético, 

possuir perfil de liderança dentro da cultura organizacional, como uma estratégia 

empreendedora. Deste modo o projeto, contemplado no edital do Programa IF Mais 

Empreendedor, buscou implementar em cada empreendimento noções inovadoras de gestão, 

trazendo para as empresas que fazem parte do setor da construção civil, novos horizontes de 

possibilidades, seja na parte da gestão empresarial ou na penetração de mercado.  

Neste contexto, o estudo qualitativo que norteia essa pesquisa, demostrou situações de 

empreendimentos distintos, que atuam no mercado da construção civil, mais que possuem 

dificuldades como quaisquer outros empreendimentos. Fica-se claro que o projeto contribuiu 

para o fortalecimento das pequenas empresas envolvidas, servindo de aprofundamento das 

peculiaridades das ações desenvolvidas, que geraram resultados imediatos.  

Sugere-se para pesquisas futuras, analisar o grau de inovação das empresas envolvidas, 

pois o mercado de forma geral, vem se destacando por apresentar produtos e serviços 

inovadores, a construção civil se moderniza e inova cada vez mais, o que revela a importância 

de incorporar políticas de tecnologia e inovação dentro das organizações. 
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Resumo: A literatura sobre orquestração de recursos carece de estudos sobre sua implicação 

nos diferentes estágios do ciclo de vida das startups. A partir dessa lacuna e considerando 

que, via de regra, as startups adotam inicialmente um modelo de negócios enxuto, o objetivo 

desta pesquisa foi analisar as práticas de orquestração para enfrentar desafios relacionados 

à escassez de recursos em startups em estágio de desenvolvimento e validação do MVP. 

Para tanto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 24 startups da região 

metropolitana de Porto Alegre. Os dados foram analisados a partir do método de análise de 

conteúdo. A codificação dos dados entre desafios, principais recursos e práticas de 

orquestração gerou 318 codificações. Como resultado, propõe-se um framework do processo 

de execução das práticas de resourcefulness até alcançar uma versão viável da solução das 

startups, superando os desafios relacionados à escassez de recursos.  

 

Palavras-chave: Startup. Orquestração de Recursos. Escassez de Recursos. 

Resourcefulness. 

 

1 Introdução 
 

Os conceitos mais difundidos sobre o que é uma startup indicam que ela é uma organização 

em busca de um modelo de negócio escalável, de receita recorrente e lucrativo (Blank & Dorf, 2012; 

Ehrenhard et al., 2017; Saura et al., 2018; Skala, 2019). Dessa forma, nem todo novo 

empreendimento é uma startup (Blank e Dorf, 2012a; Graham, 2012), sendo a combinação de seus 

elementos que a tornam um tipo de organização diferenciado. O conceito de startup faz parte da 

abordagem Lean Startup, que orienta para a realização de um desenvolvimento enxuto e econômico 

de soluções. Esse conceito tem sido amplamente utilizado no meio científico (Skala, 2019), e essa 

abordagem tem sido tema de diversos estudos, cuja eficácia encontra evidências científicas (Silva et 

al., 2020).  

Porém, muitas pesquisas empíricas sobre startups ainda não dão a devida atenção a este 

conceito. Um exemplo disso é que o critério mencionado para a seleção de startups ainda é, muitas 

vezes um limite de tempo em relação ao seu surgimento, por exemplo, empresas que tenham até três 

anos (e.g., Eisenmann, 2020; Kim et al., 2018; Prohorovs et al., 2019b; Salazar, 2020; Saura et al., 

2019). Não obstante, a velocidade de evolução desde a ideação das startups até o ganho de escala 

pode variar de acordo com as características da tecnologia empregada, do segmento de mercado, da 

quantidade e qualidade dos recursos disponíveis, dentre outros. 

Nesse sentido, a evolução das startups vem sendo dividida em estágios. Alguns autores já 

exploraram tal evolução a partir da abordagem de ciclo de vida das startups (CVS). Existem 

diferentes modelos de análise do CVS. Um primeiro grupo de autores considera a evolução das 

startups em marcos de desenvolvimento, ou seja, a partir da realização ou a finalização de 

determinadas atividades ou ao alcance de determinados objetivos, (e.g., Blank & Dorf, 2012; 

Marmer, Herrmann, Dogrultan, & Berman, 2011). Um segundo grupo, em rodadas de investimentos 

(e.g., Salamzadeh & Kesim, 2015; Zobnina, 2015). Por fim, há um terceiro grupo que utiliza modelos 



 

 

híbridos entre marcos de desenvolvimento e rodadas de investimentos (e.g., Carrete & de Faria, 

2019). 

Considerando que startups bem-sucedidas apresentam desempenho extraordinário (Blank & 

Dorf, 2012; Melegati et al., 2019; J. Meyer, 2012) e que os recursos são fontes de vantagens 

competitivas (Barney, 1991), identifica-se uma lacuna importante na investigação sobre quais são os 

recursos principais que influenciam o sucesso das startups em cada estágio da sua evolução e que 

influenciarão na sua maturidade. Nesse sentido, alguns autores já exploraram os recursos mais 

importantes das startups (e.g., Eisenmann, 2020; Kim et al., 2018; Prohorovs et al., 2019b; Salazar, 

2020; Saura et al., 2019), porém, não foram identificados estudos que analisassem com alguma 

consistência os diferentes estágios de forma estratificada. 

Embora os recursos sejam as fontes de vantagem competitiva (Barney, 1991), apenas possuí-

los não garante vantagens competitivas sustentáveis; para que haja, é necessário a adequada 

utilização desses recursos (Barney, 1995; Maritan e Peteraf, 2011; Sirmon et al., 2010). Nesse 

sentido, é importante compreender a gestão (ou orquestração) dos recursos (Sirmon et al., 2010). Até 

o momento, muito poucos estudos (e.g., Meyer e Xia, 2012; Shi et al., 2015; Symeonidou e Nicolaou, 

2018) focaram em compreender alguns aspectos relacionados à orquestração de recursos nas 

startups; esses poucos estudos anteriores apresentam as mesmas faltas de critérios e 

desconsiderações em relação ao aspecto evolutivo das startups. 

À medida que a startup evolui, seus objetivos também mudam. Nos estágios iniciais, o objetivo 

é desenvolver um modelo de negócio viável; porém, em estágios avançados, o objetivo é adquirir e 

aumentar o faturamento e o número de clientes (Blank e Dorf, 2012a; Marmer et al., 2011a; 

Salamzadeh e Kesim, 2017). Acompanhando esse processo evolutivo, os desafios a serem superados 

também tendem a variar. Devido às características do modelo de negócio das startups, em estágios 

iniciais, elas costumam possuir poucos recursos (Stevenson & Jarillo, 2007; Zahra, 2021), o que as 

leva a tentar extrair o máximo de suas capacidades, que é o cerne do conceito de resourcefulness. 

No contexto empreendedor, resourcefulness pode ser considerado como um comportamento criativo 

não-tradicional (boundary breaking), que visa a trazer e empregar recursos para gerar e capturar 

novas ou inesperadas fontes de valor no processo de empreendedorismo (Williams et al., 2021). Em 

outras palavras, “fazer mais com menos”. 

Nesse contexto, o objetivo da pesquisa desenvolvida foi o de analisar as práticas de 

orquestração para enfrentar desafios relacionados à escassez de recursos em startups em 

estágio de desenvolvimento e validação do Mínimo Produto Viável (MVP1). A seguir, 

direcionando-se à consecução do objetivo proposto, apresentam-se a sustentação teórica da pesquisa, 

os procedimentos metodológicos utilizados, a análise e discussão dos resultados e, por fim, as 

considerações finais do estudo. 

 

2 Startups e o seu Ciclo de Desenvolvimento  
 

Os primeiros usos do termo startup nos estudos de negócios possuiu um significado mais 

abrangente, por exemplo, Baloff e McKersie (1966) e Baloff (1970) se referiram a startup como um 

estágio de lançamento de produtos ou de novos processos produtivos. Com o passar do tempo, os 

estudos relacionados a startups começaram a descrever este objeto com características mais 

específicas, como por exemplo: empresas de alta tecnologia, com ênfase em pesquisa e 

desenvolvimento, utilização de novas tecnologias (Bruno e Cooper, 1982), negócios pequenos, 

emergentes  (Bamberger et al., 1989; Hamilton, 1985; Shan et al., 1994), que recebiam alguma 

espécie de investimento (Hamilton, 1985), e que demonstravam desenvolvimento de produtos e 

output de inovação diferenciados (Shan et al., 1994). 

A literatura acadêmico-científica atual de startups compreende conceitos mais vagos, 

indicando, por exemplo, que são organizações em estágios iniciais, com pouco tempo de existência 

(e.g., Avnimelech & Teubal, 2006); e conceitos mais delimitados, como o de Blank e Dorf (2012), 

que aponta que “uma startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócio 

 
1 O MVP pode ser compreendido como a versão mais simples e econômica de um produto viável 

(Blank & Dorf, 2012). 



 

 

escalável, recorrente e lucrativo” (p. 17). À escalabilidade os autores atribuem a característica de ter 

um aumento de receitas maior do que o aumento dos custos de aquisição e operação dos clientes. 

Nos casos de sucesso, a startup é uma organização temporária porque após encontrar e estabelecer 

um modelo de negócio escalável,  recorrente e lucrativo, ela deixa de ser uma startup e pode ser 

considerada apenas como uma empresa (Blank & Dorf, 2012). Outra definição importante é a de 

Ries (Ries, 2011), que apontou que a startup é “uma instituição humana projetada para criar novos 

produtos e serviços sob condições de extrema incerteza” (p. 13). 

Embora a diversificação de conceitos, atualmente, percebe-se que um grande número de 

estudos (e.g., Bajwa et al., 2017; Centobelli et al., 2017; Devadiga, 2017; Ghezzi & Cavallo, 2020; 

Kohler, 2016; Spender et al., 2017; Unterkalmsteiner et al., 2016; Yang et al., 2019) utiliza os 

conceitos de Ries (2011) e de Blank e Dorf  (Blank & Dorf, 2012) como as principais definições de 

startups. O presente trabalho também os utiliza como base, delimitando que startup é uma 

organização que busca encontrar um modelo de negócio que apresente potencial de escalabilidade, 

receitas recorrentes e lucratividade; e que trabalha, em condições de incerteza para a concretização 

de tal modelo de negócio. 

Outra questão importante para a construção deste estudo foi a compreensão da trajetória das 

startups. A evolução das organizações é comumente estudada a partir da abordagem de ciclo de vida. 

As elaborações de ciclos de vida para as startups, particularmente, devem derivar do entendimento 

de que elas possuem um ciclo de vida diferenciado das empresas tradicionais, o que ocorre devido 

às suas características distintivas (e.g., busca por escalabilidade, recorrência e lucratividade). 

Os modelos de ciclo de vidas startups são principalmente baseados em marcos de 

desenvolvimento (milestones), que se referem à finalização de determinadas atividades ou ao alcance 

de determinados objetivos (e.g., Blank & Dorf, 2012; Klotins et al., 2021; Lee et al., 2017; Marmer 

et al., 2011a; Zobnina, 2015). 

É comum a proposição de modelos de ciclo de vida de startups com diversos estágios. Embora 

isso, porém, um estágio comum nos diferentes modelos de ciclo de vida dos clusters é o de validação 

de MVP. O MVP pode ser compreendido como a versão mais simples e econômica de um produto 

viável (Blank & Dorf, 2012). Embora alguns autores o dividam em dois estágios: o de descoberta do 

cliente e o de validação de um MVP, tendo em vista que há iteração no processo de desenvolvimento 

da ideia e do produto, é adequado e comumente utilizado a análise do período que antecede às vendas 

como contendo apenas um estágio.  

Ao longo da evolução das startups, nota-se alterações nos seus objetivos principais, nos 

padrões de trabalho e na utilização e demanda de recursos. De maneira geral, os primeiros passos 

das startups são: (i) a investigação a respeito do problema referente ao negócio, (ii) a concepção e 

validação da solução (Blank & Dorf, 2012; Marmer et al., 2011a; Salamzadeh & Kawamorita Kesim, 

2015; Salamzadeh & Kesim, 2017); e (iii) o início do design (Blank & Dorf, 2012; Crowne, 2003; 

Picken, 2017) e da validação de todo o modelo do negócio (Blank & Dorf, 2012; Picken, 2017).  

Nessa etapa, os recursos ainda são limitados e os conhecimentos são cruciais para o sucesso 

da startup. A incerteza é grande no período e muitas startups falham pela falta de apoio; porém, as 

que recebem investimento costumam mais frequentemente ter sucesso (Salamzadeh e Kawamorita 

Kesim, 2015). Carrete e de Faria (2019) apontam que no período de desenvolvimento e validação de 

produtos, as startups ainda utilizam de bootstraping como alternativa. Ademais, dependendo da 

natureza das atividades ou do produto a ser desenvolvido, as startups necessitam de recursos físicos 

(e.g., equipamentos laboratoriais, hardware e bens imóveis) que, sem apoio externo, dificilmente 

conseguiriam. Nesse sentido buscam alternativas para adquirir novos recursos e capacidades a partir 

da orquestração dos poucos recursos que inicialmente possuem. 

Após ter um MVP de alta fidelidade aprovado, a startup já realiza algumas ações para se 

preparar (i) para começar a vender com maior recorrência, (ii) para registrar a propriedade intelectual 

e (iii) planeja as primeiras ações de marketing e promoções (Salamzadeh e Kesim, 2017) – o que 

demanda maiores conhecimentos de gestão. O marco de finalização desse estágio é quando a 

empresa, logo após ter um resultado de MVP aprovado, começa a buscar clientes com um objetivo 

de faturamento e não apenas de validação. É comum que, ao final desse estágio, os empreendedores 

já tenham formalizado juridicamente as startups (q.v., Salamzadeh & Kesim, 2017).  



 

 

Após o estágio de desenvolvimento e validação do MVP, as startups seguem para o estágio de 

primeiras vendas (Block e MacMillan, 1985; Salamzadeh e Kawamorita Kesim, 2015); seguido pelo 

estágio de escalada, cujo foco será a “aquisição massiva de clientes” (Marmer et al., 2011a). Esta 

pesquisa se concentra sobre o estágio de desenvolvimento e validação do MVP, que é o estágio que 

apresenta os maiores desafios relacionados à falta de investimento externo (Marmer et al., 2011a; 

Salamzadeh & Kirby, 2017). 

 

3 Orquestração de Recursos em Contextos de Escassez   
 

A Teoria Baseada em Recursos (TBR) pode ser utilizada como perspectiva de análise, estudo 

e trabalho sobre startups. A TBR compreende uma teoria de que a combinação de recursos afeta o 

desempenho e a posição competitiva das organizações. Recursos podem ser considerados “todos os 

bens, capabilities, processos organizacionais, atributos da empresa, informação, conhecimento, etc.” 

(Barney, 1991, p. 101, [tradução nossa]) “que uma organização possui, controla ou tem acesso” 

(Helfat & Peteraf, 2003; p. 999, [tradução nossa]). 

Além da indicação de Barney (1991) de que todos os ativos das empresas podem ser 

considerados como recursos, Wernerfelt (1984) já havia apontado que os recursos podem ser 

classificados em tangíveis e intangíveis. Segundo Grant (1991), recursos tangíveis incluem ativos 

financeiros e físicos. Já os recursos intangíveis se referem aos não físicos (Galbreath, 2005), por 

exemplo: direitos de propriedade intelectual de patentes, marcas registadas, direitos de autor e design 

registado; contratos; segredos comerciais; conhecimento público, obras científicas; recursos 

subjetivos de know-how; redes; cultura organizacional, e a reputação do produto e da empresa (Hall, 

1991). 

Além da classificação conforme a tangibilidade, os recursos também podem ser classificados 

como: recursos físicos, recursos humanos, recursos organizacionais (Barney, 1991; Grant, 1991; 

Hunt e Morgan, 1995; Morgan e Hunt, 1999), financeiros (Barney, 2014; Grant, 1991; Hunt e 

Morgan, 1995; Morgan e Hunt, 1999) recursos legais, recursos informacionais (Morgan e Hunt, 

1999) e recursos relacionais (Morgan e Hunt, 1999). 

Embora os recursos sejam determinantes no desempenho das organizações, nem todos geram 

vantagens competitivas (Barney, 2014). A disponibilidade de uma grande quantidade de recursos 

também não garante o sucesso das organizações, é necessário que eles sejam bem combinados e bem 

utilizados. Nesse sentido, ampliaram-se as abordagens sobre “gestão” e “orquestração” de recursos.  

Na definição de Sirmon et al. (Sirmon et al., 2007) gestão de recursos é “o processo abrangente 

de estruturação da carteira de recursos da empresa, reunindo os recursos para construir capacidades 

e alavancá-las com o propósito de criar e manter valor para clientes e proprietários” (p. 273, [tradução 

nossa]). Complementarmente, Sirmon et al. (Sirmon et al., 2010) apontaram que a orquestração de 

recursos deriva da integração entre a gestão de recursos (Sirmon et al., 2007) e a orquestração de 

ativos (Helfat et al., 2009). No entanto, os autores não apresentaram uma conceituação diferente para 

esse novo termo, apenas apontaram que essa é uma abordagem mais ampla tendo em vista a 

influência da orquestração de ativos, que é baseada também nas capacidades dinâmicas. Embora se 

entenda que conceitualmente não há diferença entre os termos, neste trabalho será utilizado 

principalmente o termo orquestração de recursos, tendo em vista sua predominância na literatura 

atual relacionada ao objeto estudado.  

Sirmon et al. (2010), ao introduzirem o termo, indicaram que a orquestração de recursos pode 

ser influenciada pela (i) amplitude do portfólio de serviços e recursos, pelo (ii) estágio do ciclo de 

vida das empresas, e pela (iii) profundidade das empresas (quantidade de níveis gerenciais). 

Organizações em estágios iniciais comumente enfrentam algum tipo de escassez de recurso, nesse 

contexto, tendem a adotar práticas de orquestração no intuito de superar esse desafio. Nesse contexto, 

uma das abordagens que vem ganhando atenção na literatura é sobre resourcefulness. 

Especialmente durante o desenvolvimento e validação do MVP, as startups possuem poucos 

recursos sob sua posse, especialmente recursos financeiros, físicos, humanos, organizacionais e 

relacionais, que são de suma importância para avançarem aos estágios seguintes. Todavia as startups 

não precisam, necessariamente, possuir ou controlar seus recursos para criar ou manter suas 

empresas (Stevenson & Jarillo, 2007; Zahra, 2021). Em vez disso, elas comumente utilizam os 



 

 

recursos de terceiros. Dessa forma, o networking torna-se fundamental (Zahra, 2021). Como as 

startups geralmente iniciam suas atividades com a gestão centralizada em seu fundador ou em poucos 

sócios, o resourcefulness torna-se um recurso intangível importante e de papel estratégico (Zahra, 

2021). 

Apesar de as conceptualizações de resourcefulness variarem, seu conceito é explícito ou 

implicitamente referenciado como um comportamento que permite aos atores obterem “mais com 

menos”. Em outras palavras, utilizar mais produtivamente seus recursos, identificando formas 

inovadoras e criativas de trazer, reunir e transformar recursos para lançar, crescer e sustentar 

empreendimentos (e.g., Busch & Barkema, 2021; Ganz, 2000, 2003; Little, 1987; Misra & Kumar, 

2000; Reypens et al., 2021). 

No contexto empreendedor, resourcefulness pode ser definido como repertórios 

comportamentais, financeiros e sociais, aprendidos para lidar com problemas, especialmente 

problemas novos que surgem na perseguição de oportunidades (Bradley, 2015; Bradley et al., 2011). 

Geralmente esses problemas são associados a novidades que surgem (i) ao buscar um nicho de 

mercado, (ii) ao desenvolver processos confiáveis para ofertar bens e serviços e (iii) ao estabelecer 

relações sociais internamente com empregados e externamente com clientes e parceiros (Bradley, 

2015; Stinchcombe, 1965). Complementarmente, Williams et al., (2021) definem resourcefulness 

empreendedor como um comportamento criativo não-tradicional (boundary breaking), trazendo e 

empregando recursos para gerar e capturar novas ou inesperadas fontes de valor no processo de 

empreendedorismo. Nessa definição, os autores defendem que a criação de novas ideias e 

oportunidades requerem estruturas organizacionais mais flexíveis e fronteiras organizacionais mais 

fluidas. 

Tendo como alicerce os conceitos apresentados, nesta pesquisa utiliza-se o termo 

resourcefulness como um processo criativo de orquestração, que surge ao enfrentar novos desafios, 

e busca maximizar o potencial dos recursos de domínio das startups para desenvolver novas 

capabilities e ampliar o portfólio de recursos disponíveis, mesmo que oriundo ou sob posse de 

terceiros. 
 

4 Procedimentos Metodológicos 
 

Este artigo compreende à uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório, tendo em vista 

que a contribuição está principalmente relacionada a trazer insights e informações (Stebbins, 2001) 

sobre práticas bem-sucedidas de orquestração de recursos ao longo da startup. 

Essa pesquisa utilizou de entrevistas semiestruturadas com startups de diferentes estágios da 

região metropolitana de Porto Alegre. Especificamente, em 2022, foram entrevistadas 24 startups, 

em que 12 startups estavam em estágio de desenvolvimento e 12 startups estavam em estágios de 

venda. Diretores Executivos, Comerciais e de Inovação foram os respondentes desta pesquisa. A fim 

de encontrar empresas que eram realmente startups, selecionados startups que estivessem conectadas 

a algum habitat do ecossistema de inovação de Porto Alegre. Especificamente, foram entrevistadas 

12 empresas vinculadas ao Parque Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul (PUC/RS) e 12 startups vinculadas a Rede de Incubadoras da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (REINTEC/UFRGS). As entrevistas foram gravadas e transcritas. As entrevistas 

tiveram um tempo médio de 57 minutos, e totalizaram 1365 minutos. 

O estágio das startups foi definido a partir dos seus milestones (Marmer et al., 2011b), 

especificamente, analisamos startups nos estágios de desenvolvimento e de vendas. Nesse sentido, o 

milestone crítico para a indicação deste trabalho foi a indicação da validação do MVP, do modelo 

de negócios e a realização de vendas. Caso as startups já tivessem validados estes elementos e 

estivessem comercializando, definimos elas como em estágios de venda; caso não, definimo-as como 

em estágio de desenvolvimento de MVP.  

As startups que estavam em estágio de desenvolvimento do MVP contribuíram relatando 

sobre suas situações em tempo real, ou seja, sobre os desafios e práticas relacionados à escassez de 

recursos. Por outro lado, as startups em estágio de venda, contribuíram de forma a relatar de forma 

retrospectiva ao estágio de desenvolvimento do MVP. Consideramos que a combinação destas duas 



 

 

possibilidades de investigação – em tempo real e retrospectiva - (Eisenhardt & Graebner, 2007) 

entregou visão mais completa sobre o estágio analisado.  

Além disso, durante as entrevistas, as empresas foram questionadas se (i) sabiam o que era 

uma startup, (ii) quando adquiriram conhecimentos relacionados, (iii) se conheciam ações práticas e 

mercadológicas relacionadas a startups, (iv) se elas se consideravam como startups, (v) se buscaram 

a escalabilidade, se esta busca por escalabilidade foi importante, e (vi) qual era o seu diferencial 

competitivo. Todas as empresas analisadas indicaram que sabiam o que era uma startup, que já 

participaram de eventos públicos voltados para startups, que se consideravam uma startup, que 

buscam a escalabilidade e que está busca tem sido importante para o seu desenvolvimento. Além 

disso, a empresas entrevistadas indicaram diferenciais competitivos para as suas soluções. Cabe 

apontar também que a maioria das startups indicou que já sabia o que era uma startup antes de 

empreender. Esses questionamentos foram no sentido do conceito de Blank e Dorf (2012), que 

consideram que as startups se referem às organizações de pessoas que buscam desenvolver um 

modelo de negócio escalável que ainda não foi implantado por outros, ou seja, com diferencial 

competitivo. A fim de preservar o anonimato dos entrevistados, os mesmos são apresentados na 

seção de resultados através dos rótulos abreviados de “S” (e.g., S1, S2, S3, etc.). O perfil dos 

entrevistados é apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Perfil dos Entrevistados 

Rótulo do 

entrevistado Estágio Setor Produtivo 

Ambiente de 

Inovação 

S1 Desenvolvimento do MVP Mobilidade urbana TECNOPUC 

S2 Desenvolvimento do MVP Saúde TECNOPUC 

S3 Desenvolvimento do MVP Saúde TECNOPUC 

S4 Desenvolvimento do MVP Soluções para negócios TECNOPUC 

S5 Desenvolvimento do MVP Tecnologia (Gameficação) TECNOPUC 

S6 Desenvolvimento do MVP Saúde REINTEC/UFRGS 

S7 Desenvolvimento do MVP Georreferenciamento  REINTEC/UFRGS 

S8 Desenvolvimento do MVP Biotecnologia REINTEC/UFRGS 

S9 Desenvolvimento do MVP Biotecnologia REINTEC/UFRGS 

S10 Desenvolvimento do MVP Saúde REINTEC/UFRGS 

S11 Desenvolvimento do MVP Engenharia da computação TECNOPUC 

S12 Desenvolvimento do MVP Serviços TECNOPUC 

S13 Primeiras vendas Educação TECNOPUC 

S14 Primeiras vendas Serviços TECNOPUC 

S15 Primeiras vendas Tecnologia da Informação REINTEC/UFRGS 

S16 Primeiras vendas Eficiência pessoal REINTEC/UFRGS 

S17 Primeiras vendas Saúde REINTEC/UFRGS 

S18 Primeiras vendas Mobilidade urbana e rural REINTEC/UFRGS 

S19 Primeiras vendas Saúde REINTEC/UFRGS 

S20 Primeiras vendas Saúde TECNOPUC 

S21 Primeiras vendas Serviços TECNOPUC 

S22 Primeiras vendas Serviços TECNOPUC 

S23 Primeiras vendas Agrícola REINTEC/UFRGS 

S24 Primeiras vendas Saúde REINTEC/UFRGS 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 



 

 

Foram escolhidas startups de diferentes estágios e de mais de um habitat de inovação, a fim 

de garantir a validade interna do estudo. Além disso, a fim de garantir a validade interna e externa 

da pesquisa foram realizadas entrevistas piloto (Hayashi et al., 2019; Lindgreen, 2008; Lindgreen et 

al., 2020; Sampson, 2004) e foi demandado o feedback dos entrevistados ao final das entrevistas 

(Adams, 2015; Hayashi et al., 2019). No sentido de entrevistas pilotos, apontamos que as primeiras 

entrevistas do estudo foram realizadas com caráter experimental; o roteiro de entrevista foi alterado 

após cada uma das cinco primeiras entrevistas. As alterações foram principalmente no sentido de 

forma de realizar perguntas para um público que não era especialista na teoria baseada em recursos 

e na literatura de orquestração de recursos. Ainda assim, tendo em vista que cada uma das cinco 

primeiras entrevistas não teve duração inferior a uma hora, e a sua consequente profundidade, todas 

as entrevistas foram úteis para a análise. A quantidade de entrevistados foi baseada na técnica de 

identificação do ponto de saturação (Fusch & Ness, 2015); ou seja, deixamos de realizar entrevistas 

quando identificamos que as respostas das entrevistas se repetiam e não forneciam mais informações 

novas e relevantes. 

Os dados foram analisados usando o método de análise de conteúdo (Bardin, 2011), as 

categorias foram definidas a posteriori, a partir da análise das respostas individuais, agrupamentos e 

reanálise. Para analisar as práticas de resourcefulness, é necessário compreender o contexto da 

orquestração de recursos que as startups enfrentam. A partir das respostas individuais das startups 

sobre seus maiores desafios, agrupamos quais eram desafios mais comuns. A partir de tal 

agrupamento, surgiram seis desafios, são eles: (i) conhecer o cliente; (ii) desenvolver um produto 

com viabilidade para o mercado; (iii) ter o espaço e recursos físicos necessários; (iv) ter recursos 

relacionais suficientes; (v) ter conhecimento e tempo para desenvolver a startup; e (vi) ter recursos 

financeiros suficientes para o desenvolvimento das startups, entender o mercado. Para vencer esses 

desafios, as startups realizam diferentes ações. A codificação dos dados coletados, entre desafios, 

principais recursos, tipos de recursos e práticas de orquestração gerou 318 codificações. 
 

5 Práticas de Resourcefulness no Estágio de Desenvolvimento de MVP. 
 

A partir dos relatos dos entrevistados, elaboramos a Tabela 2, que demonstra os principais 

desafios e práticas de resourcefulness realizados com o objetivo de superar a escassez de recursos 

relacionada aos seus desafios. Dentre as principais práticas de resourcefulness, algumas se repetiram 

mais vezes, são elas: (i) a proximidade com o cliente, (ii) o uso de um MVP, (iii) a incubação, (iv) a 

busca pela ampliação do networking, (v) a manutenção de outras fontes de renda, (vi) a abertura da 

sociedade, (vii) e a prospecção de recursos financeiros através de editais públicos.  
 

Tabela 2 – Desafios e Ações de Resourcefulness de Startups em Estágio de Desenvolvimento 

Grupos de 
desafios Práticas de Resourcefulness 

Agrupamento de 
práticas de 
resourcefulness 

Conhecer o 
clientes 

Realização de pesquisa de mercado focada em 
conhecer os clientes (S3, S13, S15, S17) 

Pesquisas de Mercado 

  Utilização de conhecimentos prévios de Administração 
e do mercado relacionados à solução (S12, S17) 

Conhecimentos prévios 

  Aquisição de conhecimento de Customer Development 
(S2, S6, S8, S13, S15) 

Conhecimentos de 
Customer Development  

  Disponibilização gratuita de amostras do MVP (S8) Oferecer amostras 

Desenvolver um 
produto com 
viabilidade para o 
mercado 
  

Desenvolvimento de MVP (S15); Desenvolvimento de 
um MVP de boa qualidade (S15); Validação do MVP no 
mercado (S15); e Aperfeiçoamento do MVP (S16, S20) 

MVP 

Distribuição de produtos freemium para obter 
reconhecimento (S4) 

Oferecer amostras 

  Incubação (S4, S15, S17) Incubação 

  Busca pela ampliação do networking (S4, S16) Networking 

  Organização das tarefas de trabalho (S4) Gestão para a eficiência 

  Participação em editais públicos de fomento (S8) Editais públicos 

Fonte: Elaborado pelos autores 



 

 

Tabela 2 – Desafios e Ações de Resourcefulness de Startups em Estágio de Desenvolvimento 

(continuação) 

Grupos de 
desafios Práticas de Resourcefulness 

Agrupamento de 
práticas de 
resourcefulness 

Ter o espaço e 
recursos físicos 
necessários 

Incubação (S6, S8, S16, S17) Incubação 

Busca pela ampliação do networking (S6); convidando 
para a sociedade empresa com espaço para testagem 
(S6) 

Networking 

Ter recursos 
relacionais 
suficientes 

Incubação (S6, S17) Incubação 

Participação de programas de inovação (S2, S8, S17) Programas de Inovação 

Engajamento ativo para ampliação do networking (S4); 
Busca por mentoria e consultoria (S13) 

Networking 

Ter conhecimento 
e tempo para 
desenvolver a 
startup 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Convidar pessoas reconhecidas e bem relacionadas para 
sociedade (S6, S17); convidar sócios engajados para a 
sociedade (S13); convidar para serem sócios membros 
com conhecimentos técnicos (S16) 

Abertura da sociedade 

Utilização de conhecimentos prévios de Administração 
(S17) 

Conhecimentos prévios 

Adquirir conhecimentos de TI por conta própria para 
aprimoramento do MVP (S2); Aquisição de novos 
conhecimentos (S6); Busca de conhecimento (S16) 

Adquirir novos 
conhecimentos com a 
equipe existente 

Motivar o time (S13) Motivar o time 

Disponibilização de bolsista a partir da participação em 
edital (S2, S17) 

Editais públicos 

Experimentação de pessoas na área de RH (S4) Experimentação no RH 

Programas de aceleração (S8, S6, S15, S2) Incubação 

Busca por mentoria e consultoria (S13) Networking 

Participação de programas de inovação (S8, S2, S17), 
onde deram indicações sobre o melhor formato do 
modelo de negócio 

Programas de inovação 

Terceirização de desenvolvimento de software (S12, 
S16, S2, S6) 

Terceirização 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Muitos entrevistados (e.g., S3, S13, S15, S17) ressaltaram que um dos seus recursos mais 

importantes foi estar próximo e conhecer profundamente os potenciais clientes. Esse recurso está 

relacionado ao desafio de desenvolver um produto economicamente viável. Nesse sentido para 

superar o cenário de escassez de recursos relacionado ao desenvolvimento de um produto viável, 

esses entrevistados indicaram que os esforços para conhecer e estar próximos dos clientes, a partir 

de pesquisas de mercado, foi uma alternativa satisfatória. Estar próximo, conhecer a realidade, e 

conversar com os clientes sempre que possível é uma prática que otimiza o design das soluções e 

dos negócios, fazendo com que elas sejam mais assertivas aos clientes. 

O uso de MVP se encaixa como uma prática de resourcefulness tendo em vista que as startups 

realizam esta ação para ter economia de recursos no desenvolvimento (Blank & Dorf, 2012; Marmer 

et al., 2011a). Conforme apresentado pelo entrevistado S15, um dos principais fatores de sucesso de 

sua startup foi tentar vender um produto assim que ele fora produzido, ou seja, com uma versão 

rudimentar dele. Essa prática possibilitou que a empresa obtivesse um feedback o mais rápido 

possível sobre a viabilidade do produto, evitando custos de produção em funcionalidades que não 

são viáveis. 

A incubação aparece como uma importante prática de resourcefulness. As startups incubam 

por diversas razões, uma delas é para ter recursos físicos para auxiliarem o desenvolvimento do 

produto, que, no caso dos entrevistados, envolveu tanto o uso de laboratórios (e.g., S8, S17) e a 

disponibilização de aparelhos para o desenvolvimento de hardware (e.g., S16). Além disso, a 

incubação proporciona programas de aceleração, mentoria e de apoio ao empreendedorismo. Além 



 

 

destes, outro benefício que a incubação gera é o networking, que pode vir através de programas de 

aceleração e mentoria, ou de ações voltadas especificamente para estimular a conexão com 

instituições de apoio, outras empresas, ou atores-chaves para a individualidade de cada negócio.   

O networking é uma prática de resourcefulness que pode ser desenvolvida a partir da 

incubação, a exemplo do entrevistado S15, que confirmou que uma prática comum em sua rotina era 

telefonar para outras startups da incubadora, que estivessem em situações semelhantes ou mais 

experientes, para pedir auxílio cada vez que estivessem em dificuldade com determinada tarefa ou 

situação. Além da incubação, o networking pode vir, por exemplo, por meio de contatos pessoais e 

profissionais já existentes antes mesmo do desenvolvimento da ideia da startup. Como exemplo, os 

entrevistados S17 e S6 afirmam que um recurso importante foi o networking desenvolvido durante 

suas formações acadêmicas, especificamente com seus professores orientadores, que posteriormente 

vieram a fazer parte da sociedade. Para o entrevistado S15 foi importante o networking criado 

durante a faculdade, uma vez que a ideação surgiu em parceria entre colegas de pós-graduação.  

Para o desenvolvimento de produtos e dos modelos de negócio, as startups comumente 

necessitam de conhecimentos de tecnologia, de marketing, de empreendedorismo, entre outros. 

Tendo em vista que, neste estágio, as startups muitas vezes não possuem faturamento, a 

disponibilidade para a contratação de profissionais com esses conhecimentos relacionados é menor, 

o que leva as startups desenvolverem produtos mais lentamente, e é um risco de perderem o tempo 

de mercado para serem pioneiras ou atender a uma demanda de mercado que está em constante 

mudança. Nesse sentido, uma prática e orquestração de recursos que as startups encontram (e.g., S9, 

S10, S16, S17) é a abertura da sociedade para profissionais com esses conhecimentos. Por outro 

lado, outras startups encontram dificuldade em encontrar sócios e terceirizam o desenvolvimento da 

solução, o que pode ser a maior parte dele (e.g., S1, S2, S12), ou apenas uma parte do 

desenvolvimento (S6, S15, S16) 

Relacionado a esse desafio, há o desafio de manter os conhecimentos e as pessoas. Uma 

alternativa que as startups utilizam para manter a equipe societária é disponibilização de manter 

outras atividades remuneradas externas à startup. Conforme apontado pelas startups S6, S7, S17, 

S22, terem outras fontes de renda, como bolsas de pesquisa e outros empregos, foi essencial para 

manter a empresa e serem capazes de aguardar o faturamento. Conforme indicado pela a startup S22, 

o tempo dedicado a outras oportunidades também auxilia no networking e no desenvolvimento de 

novos clientes e oportunidades para a startup. Nesse sentido, considerando que há diversas 

orientações para o desenvolvimento rápido das startups (e.g., Blank & Dorf, 2012; Ries, 2011), 

consideramos que a dedicação part time e um desenvolvimento mais lento e balanceado das startups 

é uma prática contraintuitiva (Corley & Gioia, 2011) para a abordagens de desenvolvimento enxuto 

de startups. 

Outra alternativa muito utilizada para vencer a escassez de recursos é a dedicação de tempo 

dos empreendedores para a participação de editais públicos que oferecem recursos financeiros de 

incentivo ao empreendedorismo (e.g., S5, S6, S24), que podem ser utilizados para o desenvolvimento 

de produtos ou contratação de pessoal (e.g., S6, S17). 

Tendo como base os exemplos trazidos e as práticas de resourcefulness elencadas na Tabela 

2, juntamente com a análise global dos dados coletados, observamos que as práticas de 

resourcefulness podem ser agrupadas em três grupos: ações para o desenvolvimento da solução, para 

a formação da equipe, e para o suporte geral da empresa. Esses grupos de práticas possuem conexões 

entre si. Nesse sentido, a Figura 1 demonstra como as práticas de resourcefulness se relacionam e o 

seu caminho até chegarem a outras soluções de maior potencial e viabilidade.  

Cabe ressaltar também que a motivação apareceu como um dos recursos mais importantes das 

startups, sendo apontado por diversas delas (e.g., S6, S8, S15, S17). Diante dos desafios impostos 

pela escassez de recursos, a motivação exerce um papel chave para manter os empreendedores 

engajados e persistentes, mesmo durante o período de desenvolvimento, no qual, via de regra, ainda 

não há faturamento. Além de a motivação ser afetada pelo sucesso das práticas de resourcefulness, 

ela também contribui para que os empreendedores se mantenham persistentes e realizem outras 

novas ações de resourcefulness e de desenvolvimento do produto, retroalimentando o processo. 

Nesse sentido, indicamos que motivação da equipe possui, pelo menos, um influência indireta na 

busca pela construção de uma solução viável. 



 

 

 

Figura 1 – Processo de Resourcefulness à Viabilidade de Produtos. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Como demonstramos na Figura 1, as ações de resourcefulness de suporte geral podem apoiar 

e estimular ações de formação da equipe e do desenvolvimento do negócio. Além disso, as ações de 

resourcefulness influenciam o desenvolvimento do produto e das pesquisas de desenvolvimento. 

Consequentemente, o conjunto dessas práticas afeta a motivação dos empreendedores e a viabilidade 

do produto ao final.  

Há correlações entre as diversas práticas de resourcefulness e, por conseguinte, entre os 

recursos das startups. A análise dos dados demonstra que, via de regra, ainda que as ações sejam 

executadas isoladamente, seu benefício não se limita unicamente ao objetivo inicialmente almejado, 

podendo também ser reaproveitado em outras ações futuras. Por exemplo, a ação de incubar a 

empresa desencadeia uma série de benefícios adjacentes, direta ou indiretamente. O entrevistado S6 

afirmou que a decisão de incubar a startup era, inicialmente, para beneficiar-se do espaço físico para 

desenvolvimento do produto (hardware). Porém, posteriormente à incubação, essa ação 

proporcionou também (i) a aquisição de novos conhecimentos técnicos e gerenciais (que, por sua 

vez, proporcionou a criação da identidade visual da marca), (ii) visibilidade e reconhecimento 

institucional (que posteriormente proporcionou captação de recurso financeiro [que, por sua vez, 



 

 

gerou motivação]), e (iii) ampliação do networking (que futuramente proporcionou recurso físico 

para teste e validação do produto). Além desse caso exemplificativo, diversas outras correlações 

entre práticas de resourcefulness e seus benefícios adjacentes puderam ser observadas. 

Além disso, como já relatamos, diversas ações voltadas para a formação de time possui um 

objetivo direto do desenvolvimento da solução. Nesse sentido reforçamos a indicação de casos de 

aberturas de sociedade para possuírem um time com conhecimentos de tecnologia e capazes de 

desenvolver a primeira versão do produto (e.g., S9, S10, S16, S17). Estes exemplos também 

reforçam a influência das ações de resourcefulness sobre a resolução dos desafios relacionados ao 

desenvolvimento de MVPs. 

Nesse sentido, nota-se que, em um contexto de escassez – comum em estágio de 

desenvolvimento –, a combinação de práticas e ações que ampliem a disponibilidade de recursos e 

capacidades das startups demonstra-se de grande valor para enfrentar os desafios.  

  

6 Conclusões 
 

A presente pesquisa analisou práticas de orquestração utilizadas para enfrentar desafios 

relacionados à escassez de recursos de startups em estágio de desenvolvimento e validação do MVP. 

Para alcançar tal objetivo, foi realizada uma pesquisa qualitativa, com 24 entrevistados de 

startups que estavam ou já haviam vencido esse estágio. As startups entrevistadas estavam vinculadas 

a dois dos principais ambientes de inovação da região metropolitana de Porto Alegre: O Parque 

Tecnológico da PUC/RS e a Rede de Incubadoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(Pacto Alegre, 2019). Foram entrevistadas startups de diferentes setores e ambientes de inovação, 

que, todavia, demonstraram caraterísticas, desafios e práticas de resourcefulness comuns, o que 

fortaleceu a validade interna do estudo (Eisenhardt & Graebner, 2007). 

A partir da análise dos dados coletados, foram identificados e agrupados os principais 

desafios enfrentados pelas startups. Após a análise dos desafios e a filtragem daqueles que se 

referiam à restrição de recursos, foram observadas as práticas de orquestração utilizadas para superá-

los. A análise individual dessas práticas, aqui denominadas de práticas de resourcefulness, 

direcionou para sua clusterização e para análise de como esses grupos de práticas estavam 

relacionados entre si e a sua trajetória até o desenvolvimento de uma solução economicamente 

viável. 

Nesse sentido, a principal contribuição teórica que esta pesquisa proporciona responde a 

níveis teóricos de “O quê? E como?”. Diz-se isso devido a esta pesquisa apontar as principais práticas 

de resourcefulness do estágio de desenvolvimento e por descrever seu processo, ou seja, como o 

processo de execução de práticas de resourcefulness ocorre até a geração de uma solução viável. 

Esse processo demonstra que uma ação de resourcefulness pode auxiliar na superação de mais de 

um desafio e ressalta que a motivação é afetada e afeta o a superação desses desafios. Mais 

especificamente, nesse sentido, este paper auxilia em gaps de pesquisa apontados por Zahra (2021), 

são eles: a necessidade de compreensão das dimensões do resourcerfulness e sobre como elas afetam 

diferentes estágios das startups.  

Como uma contribuição mais específica, no sentido contraintuitivo (Corley & Gioia, 2011) 

da orientação do rápido desenvolvimento de startups (Blank & Dorf, 2012; Ries, 2011), esta pesquisa 

demonstra a importância de um crescimento equilibrado, e que a dedicação de tempo parcial às 

startups e à realização de outras atividades remuneradas pode ser fundamental para a sobrevivência 

das startups.   

Adicionalmente, este artigo também pode orientar a prática gerencial, tendo em vista que 

esclarece o processo de superação de escassez de recursos. Nesse sentido, este trabalho reforça a 

importância do bootstrapping (Winborg e Landström, 2001)  e do effectuation (Sarasvathy, 2001). 

Por fim, este estudo possui a limitação de alcançar apenas o fenômeno relacionado ao estágio 

de desenvolvimento de MVP. Apesar dessa limitação, este trabalho proporciona importantes 

conhecimentos sobre um dos estágios mais importantes e mais críticos das startups: o estágio com 

menor oportunidades de recursos financeiros (Marmer et al., 2011a; Salamzadeh & Kawamorita 

Kesim, 2015). Todavia, cabe ressaltar que esta pesquisa é parte de outra pesquisa, em fase de 



 

 

condução mais abrangente, que aborda sobre os demais estágios das startups a partir de uma 

abordagem de ciclo de vida das startups. 
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Resumo: O acirramento nos níveis de competição entre os mercados tem instigado os tomadores 

de decisão, sobretudo de pequenas empresas, a adotarem posturas que visem a adequação de 

suas organizações às novas exigências. Neste contexto torna-se ainda mais premente a 

necessidade de elaboração de estratégia que conduzam a desempenhos superiores. 

Considerando elementos exógenos e endógenos, o artigo propõe um framework que demonstre 

como ocorre o processo de formação da estratégia a partir da abordagem da Ambidestria. Para 

o teste de hipóteses foi realizada uma pesquisa quantitativa, via survey, com empresários de 

pequenas empresas. Os resultados foram analisados por meio da Structural Equation Modeling 

- PLS. Como resultado foi possível perceber que a abordagem estratégica Ambidestria consegue 

explicar mais adequadamente sua influência positiva sobre o Desempenho. 
 

Palavras-chave: Estratégia. Ambidestria. Desempenho. Pequenas Empresas. 
 

1 Introdução 

O aceleramento das mudanças dentro do ambiente empresarial, em ciclos cada vez mais 

curtos, associado à ampliação da competição das empresas por novos nichos de mercados, é um 

dos principais fatores que têm instigado os executivos a adotarem atitudes mais flexíveis, bem 

como posturas que visem à adequação de suas organizações às novas exigências de mercados 

consumidores e ainda pouco explorados (BRITO; BRITO, 2014). 

De acordo com Mintzberg (2004), pode-se compreender que essa busca por novas 

possibilidades também ocorre graças a certo esgotamento de modelos mais tradicionais de 

gestão, que já apresentam sinais de arrefecimento, sendo insuficientes para conferir às 

organizações vantagens competitivas que sejam sustentáveis e desempenho financeiro superior 

à média do mercado. Diante desse panorama, diversos modelos tradicionais de gestão vêm se 

mostrando inaptos em conduzir as empresas a desempenhos econômicos acima da média das 

indústrias em que atuam, de forma consistente, exigindo das organizações a adoção de novos 

instrumentos de gestão, flexibilidade de procedimentos, inovação contínua, adoção de 

processos decisórios eficazes e engajamento dos talentos internos (MINTZBERG, 2004). 

De acordo com Vasconcelos e Cyrino (2000) essa instabilidade e imprevisibilidade no 

ambiente de negócios coloca em evidência certas fragilidades dos diversos modelos utilizados 

no campo da Administração Estratégica, tanto no plano prático, quanto no plano teórico. Por 

isso, a vantagem competitiva que certas empresas detinham vem se tornando, paulatinamente, 

mais difícil de se sustentar (WIGGINS; RUEFLI, 2005). 

Com efeito, o que ocorre é que, para uma organização manter sua posição, bem como 

superar seus rivais, torna-se condição sine qua non proporcionar maior valor percebido a seus 

clientes ou ao menos criar valores para seus produtos e serviços que sejam comparáveis aos 

demais, porém com custos mais baixos. 

Diante deste cenário e de modo a buscar maneiras consistentes de enfrentar o 

recrudescimento da competição empresarial, as empresas necessitam adotar estratégias que 
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considerem elementos exógenos, na mesma medida em que também ponderem sobre aspectos 

endógenos, objetivando orientar-se rumo a um desempenho superior (PORTER, 1996; 

VASCONCELOS; CYRINO, 2000; BARNEY; HESTERLY, 2007; GHEMAWAT, 2007). 

De acordo com Vasconcelos e Cyrino (2000) e Hitt, Ireland e Hoskisson (2002), as teorias 

de estratégia empresarial que abordam mais especificamente o alcance e a manutenção da 

vantagem competitiva das firmas compreendem dois eixos fundamentais, sendo a vantagem 

competitiva como uma forma de posicionamento da firma, o que repercute inicialmente em 

atributos externos à organização (outside in) e a que considera a vantagem competitiva como 

um conjunto de características decorrentes de ações internas da organização (inside out). Pode-

se considerar um terceiro eixo que reúna e harmonize aspectos relevantes entre os movimentos 

outside in e inside out, sendo a abordagem da ambidestria. 

Especificamente sobre a ambidestria, foco deste trabalho, esta abordagem compreende a 

capacidade da empresa conseguir alcançar vantagem competitiva diante de seus concorrentes, 

em razão da organização dos recursos internos existentes ou que venham a ser facilmente 

obtidos, concomitantemente com a exploração de novas oportunidades e inovações existentes 

no mercado. Relevante destacar que essa ação deve ocorrer de maneira coordenada e 

equilibrada, contribuindo para a composição da estrutura organizacional, produzindo 

sensemaking estratégico e vantagem competitiva (GIBSON; BIRKINSHAW, 2004; 

POPADIUK, 2010; SILVEIRA-MARTINS; ROSSETO, 2014). 

Neste contexto de competição e em função da necessidade premente de elaboração e 

definição de estratégia de atuação que produza resultados em consonância com o esperado, 

chega-se ao seguinte problema de pesquisa: o processo de formação da estratégia por meio 

da abordagem ambidestra influencia o desempenho das pequenas empresas? 

De modo a responder esta questão central, o artigo tem como objetivo analisar se o 

processo de formação da estratégia por meio da abordagem ambidestra influencia o 

desempenho das pequenas empresas. 

Este estudo se justifica tomando-se por base Araújo et al. (2015), que afirmam que a 

complexidade existente nas relações econômicas estimula sobretudo as empresas de menor 

porte a buscarem formas de atuação cada vez mais diferenciadas, de modo a se tornarem 

competitivas e oferecerem maior valor para o cliente. Assim, é possível compreender como as 

pequenas empresas elaboram suas estratégias de atuação para o alcance de seus objetivos 

(PORTER, 2004; FREITAS; HOFFMANN, 2012; VOLERY; MAZZAROL, 2015; 

MACHADO, 2016). 

Ao apresentar os resultados do referencial teórico e da pesquisa realizada espera-se que o 

presente trabalho possa agregar conhecimento aos campos teóricos estudados e trazer 

adicionalidades ao segmento dos pequenos negócios, por meio de um instrumento de 

elaboração da estratégia de atuação. 

Além desta introdução, este artigo apresenta o referencial teórico que sustenta os 

argumentos, a metodologia da pesquisa, a análise dos resultados e as considerações finais. 
 

2 Referencial Teórico 

O percurso teórico utilizado para este trabalho objetiva apresentar os três campos de 

conhecimento elegidos: estratégia, ambidestria e desempenho em pequenas empresas. Também 

visa respaldar a construção do framework proposto. Os três campos de estudo citados serão 

apresentados nas próximas subseções. 
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2.1  Estratégia 

Como forma de enfrentar o acirramento da competição empresarial, as empresas vêm 

adotando, sistematicamente, posturas que sejam capazes de orientá-las rumo a um desempenho 

superior, que gerem valor para os stakeholders e que assegurem vantagem competitiva 

sustentável ao longo do tempo (PORTER, 1996; WIGGINS; RUEFLI, 2005; BARNEY; 

HESTERLY, 2007; GHEMAWAT, 2007; VILAS BOAS; SANTOS, 2014; BRITO; BRITO, 

2014, GONÇALVES, 2015). 

Essa busca por obter uma condição superior ou uma posição mais vantajosa do que a 

até então ocupada, de maneira a superar outrem ou manter-se na dianteira, vem sendo o objetivo 

precípuo de incontáveis líderes ao longo da história (GHEMAWAT, 2007). 

Há certo consenso no mainstream que a estratégia gera valor perceptível para o(s) 

stakeholder(s) de referência principal da organização. Essas externalidades positivas devem 

gerar vantagem competitiva, desempenho superior e sustentabilidade. Reforçam essa percepção 

Barney e Hesterly (2007) ao afirmarem que a maior parte dos autores concorda que estratégias 

adequadas podem contribuir para a prosperidade das empresas. Ressalte-se que essa ação não 

deverá produzir externalidades negativas aos stakeholders em geral, sejam eles internos ou 

externos, como a sociedade, o ambiente, a cultura e a política. 

Há que se enfatizar que existem diversas concepções teóricas e definições sobre o que 

venha a ser estratégia organizacional. Embora o termo “estratégia” seja amplamente utilizado 

dentro das organizações, sejam elas dos mais variados segmentos e portes, não existe uma 

definição comum do termo, tampouco a concepção do que seja uma estratégia mais apropriada 

(BARNEY; HESTERLY, 2007). A uma constatação similar chega Mintzberg (2004), ao 

afirmar que, não raro, o termo é empregado de maneira polissêmica e por demais abrangente. 

Ainda de acordo com Mintzberg (2004), essa ambiguidade desaparece quando se coloca o 

contexto corretamente e a natureza de mercado em que a firma atua. 

De acordo com Whittington (2001) existem quatro abordagens iniciais sobre o campo 

teórico estratégia, sendo: clássica, processual, evolucionária e sistêmica. Essas abordagens 

genéricas foram acrescidas de mais outra posteriormente, denominada de estratégia como 

prática (WHITTINGTON, 2006; JARZABKOWSKI, 2004). Os elementos que as distinguem 

situam-se em duas dimensões, quais sejam, os processos por meio dos quais a estratégia decorre 

e os resultados auferidos. 

No tocante à formação de estratégia e na perspectiva de Whittington (2001), as correntes 

teóricas mais proeminentes decorrem de fontes deliberadas ou emergentes. Outro destaque da 

fundamentação do autor são os dois eixos basilares que emergem dessa classificação, sendo o 

método de formalização da estratégia e o prazo para sua implementação. Essas duas vertentes 

– formalização e tempo – podem ser separadas em formal e informal, e de curto e longo prazo, 

respectivamente. 

Como características das cinco vertentes apresentadas por Whittington (2001) e 

Jarzabkowski (2004), destacam-se os seguintes aspectos: (a) Clássica - procedida de maneira 

deliberada, as estratégias adotadas são formalizadas em um planejamento de longo prazo. A 

tomada de decisão é feita pelo executivo. Considera que o processo de formulação da estratégia 

decorre de um planejamento analítico e racional; (b) Processual - a estratégia é realizada de 

maneira emergente, mas diferencia-se da Clássica por ser mais informal e de curto prazo. 

Postula que o processo pelo qual se desenvolve a estratégia se dá de maneira gradual, com um 

contínuo de aprendizado e adaptável às intercorrências do mercado. Nesta vertente, a 
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formulação e a implementação da estratégia são indissociáveis; (c) Evolucionária - assim como 

a Processual, esta vertente é realizada de maneira emergente, informal e de curto prazo. Para 

ela, as estratégias bem-sucedidas ocorrem quando as organizações conseguem interagir com o 

ambiente externo, adaptando-se para conseguir sobreviver em curto prazo; (d) Sistêmica - esta 

abordagem sustenta que o contexto da organização é que ditará como ocorrerá a estratégia. Pode 

ser, portanto, deliberada ou emergente, formal ou informal e de curto ou longo prazo. Em razão 

das pressões típicas de um sistema social, a tomada de decisão estratégica atende aos interesses 

plurais das organizações; e) Estratégia como Prática - assim como a Sistêmica, o contexto 

indicará como a estratégia ocorrerá. A estratégia é construída paulatinamente por meio de 

diferentes instrumentos, alternativas e formatos. Segundo esta perspectiva, a construção da 

estratégia é tecida socialmente, sendo que o ato de fazer estratégia compreende interações entre 

múltiplos atores e as práticas utilizadas para realizarem essas atividades, tendo como premissa 

as micro atividades que a organização realiza para o alcance de sua estratégia. 

Outra importante informação é que Whittington (2001, 2006) não estabelece a primazia 

de uma vertente sobre a outra, mas indica que o recomendável é adequar a estratégia ao 

mercado, aos ambientes organizacionais e sociais. 

Mesmo não havendo consenso sobre uma única definição de estratégia, cabe apresentar 

uma definição-síntese, para efeitos de concepção didática. Em consonância com Gonçalves 

(2015, p. 32), a estratégia pode ser definida pela 

 
[...] formulação, escolha e produção de um fluxo de decisões deliberadas, construídos de forma 

mental, pelo poder social e político, em formas e combinações variadas, aplicadas sobre e com 

recursos (legítimos e éticos) na firma, com a intenção de produzir conteúdo resultante em 

vantagens percebidas pelo mercado (ou os stakeholders alvos) como de valor em significados e 

que tragam vantagens competitivas (em um dado tempo) e de preferência duradouras. 
 

O que ocorre é que, para uma organização manter sua posição, bem como superar seus 

rivais, torna-se condição sine qua non proporcionar maior valor a seus clientes, ou ao menos 

criar valores para seus produtos e serviços que sejam comparáveis aos demais, porém sob custos 

mais baixos. Pensamento semelhante tem Barney (1996), ao asseverar que as organizações 

necessitam identificar posicionamento que seja único e sustentável, valendo-se dos recursos já 

possuídos ou aqueles que venham a ser adquiridos. 

De maneira mais abrangente, é possível afirmar que duas direções preponderantes 

canalizam os olhares dos dirigentes estratégicos nas firmas. 

Uma forma de análise tradicional seria a leitura sistemática do ambiente externo, por 

meio de elementos exógenos às firmas, tais como: ambiente de negócios; setor econômico 

correlato; aspectos sociais, culturais e políticos; monitoramento da concorrência; tendências e 

comportamentos de mercado; alterações em legislações e marcos legais; inovações tecnológicas 

disruptivas, que, em última análise, também constituem recursos da firma, mas com menor 

domínio de ação da organização (PORTER, 1996). 

A outra direção desse olhar reside nos aspectos mais internos da organização, ou 

recursos endógenos às firmas, tais como: novas técnicas gerenciais; adequações de 

metodologias; plataformas tecnológicas e de informações; políticas de relacionamento com 

clientes; gestão de talentos; adoção de boas práticas de gestão; modelos de excelência e 

produtividade, compreendendo o arsenal de recursos para a elaboração de estratégia da firma 

(BARNEY; HESTERLY, 2007). 
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Tais recursos e os procedimentos a eles aplicados pelos gestores são considerados de 

cunho de geração de valor, que contribuem para o processo de desenho, reificação, 

materialização do conteúdo da estratégia, pois envolvem aspectos relacionados a processos, 

recursos, definição de objetivos, metas e “a materialização da estratégia como ‘algo’ que as 

pessoas fazem”, pois são ações concebidas e implementadas por pessoas (WHITTINGTON, 

2006, p. 613). Ao analisarem os recursos provenientes dos ambientes interno e/ou externo, 

levando-se também em consideração a existência do tônus motivacional e doses de “boa 

ambição”, os dirigentes, independente do porte da empresa, constroem estratégias com que 

imaginam obter resultados (tendencialmente) superiores. 

Para viabilizar o alcance e a manutenção da vantagem competitiva, as empresas 

possuem caminhos fundamentais na definição de suas estratégias, quais sejam, o 

posicionamento da firma dentro do segmento de atuação, levando-se em consideração os 

atributos externos à empresa, a abordagem que considera um conjunto de características 

decorrentes de ações internas da organização (VASCONCELOS; CYRINO, 2000), e uma 

terceira possibilidade, de ambidestria organizacional, representando aspectos endógenos e 

exógenos da firma (DUNCAN, 1976; MARCH, 1991). 

 

2.2 Ambidestria 

Sob a égide do questionamento que busca compreender por que algumas empresas têm 

desempenho superior, ao passo que outras, mesmo atuando no mesmo segmento, não 

conseguem o mesmo êxito, um dos caminhos factíveis é apontado por March (1991), no escopo 

da teoria sobre exploration e exploitation e ambidestria. 

De acordo com Silveira-Martins e Rosseto (2014), o trabalho de March (1991) 

consolida-se como o principal influenciador de pesquisas sobre ambidestria, não obstante 

Duncan (1976) seja considerado, por muitos pesquisadores, como o primeiro autor a abordar a 

ambidestria na literatura. Ao postular sobre a ambidestria, Duncan (1976) indicou um modelo 

para concepção de organizações inovadoras, concentrando-se na estrutura e no processo. 

Para March (1991), a firma atua com elementos de exploration ao buscar ou criar novas 

oportunidades no mercado e atua na perspectiva de exploitation ao aprimorar e potencializar 

sua eficiência interna, acarretando a ampliação de sua vantagem competitiva. Segundo March 

(1991), caso a empresa consiga estabelecer um equilíbrio entre as ações de exploration e 

exploitation, ou seja, explorando novas oportunidades no mercado na mesma medida em que 

potencializa sua eficiência interna, estará mais próxima da ambidestria. 

O conceito de exploration está relacionado a fatores exógenos, que a firma precisa 

buscar ou criar. Desse modo, abrange a realização de pesquisa e experimentação, o 

descobrimento de novas possibilidades e novos conhecimentos e a flexibilidade de atuação, o 

que acarreta maior risco, mudança e inovação. Já o conceito de exploitation está mais ligado à 

eficiência, ao refinamento de processos internos, definições, implementação e execução do 

planejamento da organização, isto é, refere-se ao uso e ao desenvolvimento de coisas que já se 

conhecem (MARCH, 1991; SILVEIRA-MARTINS; ROSSETTO; AÑAÑA, 2014). 

Essas definições estratégicas são extremamente relevantes para que a empresa obtenha 

resultado positivo e, eventualmente, superior à média das demais de sua indústria. Por já 

conhecer sua forma de atuação e por haver uma sensação de maior segurança no exercício de 

suas atividades, as empresas, tendencialmente, buscam o aperfeiçoamento daquilo que já 

sabem. Se essa ação de exploitation for muito extremada, poderá levar a empresa a uma posição 

ensimesmada, fazendo-a sofrer uma obsolescência tecnológica e de gestão. No outro extremo, 
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caso a empresa busque incessantemente novos movimentos de mercado (exploration), poderá 

comprometer seu fluxo de caixa e a apropriação efetiva do conhecimento gerado e do network 

constituído (MARCH, 1991; SILVEIRA-MARTINS; ROSSETTO; AÑAÑA; 2014). 

Ao estabelecer esse equilíbrio, as empresas conseguiriam enfrentar melhor as 

turbulências existentes no mercado no qual estão inseridas e obter vantagem competitiva 

(MARCH, 1991). 

Taylor e Helfat (2009) contribuem nesse sentido, ao afirmarem que a capacidade de 

equilibrar as capacidades internas e buscar oportunidades externas é fundamental para o 

enfrentamento das dinâmicas de competição. 

Nesse mesmo caminho, Popadiuk (2010, p. 6) orienta que, para que possa ocorrer a 

ambidestria, torna-se necessário haver uma “orientação síncrona” nas ações concernentes ao 

exploitation e ao exploration, mediante uma parceria entre as “subunidades ou indivíduos que 

podem se especializar tanto em exploration como exploitation”. Cabe destacar que essa ação 

não é trivial, exigindo esforço por parte da organização para concatenar e equalizar todos os 

esforços e variáveis existentes (POPADIUK, 2010), tendo em vista que as ações de exploitation 

e exploration são duas atividades de aprendizagem essencialmente distintas, dividindo o foco 

de atenção e o fluxo de recursos dentro das empresas (MARCH, 1991). 

Pode-se considerar como uma definição-síntese de ambidestria a capacidade da empresa 

em obter vantagem competitiva, por meio dos ativos existentes ou de fácil obtenção, e da gestão 

dos recursos internos, concomitantemente à exploração de novas tendências, de inovações e de 

oportunidades disponíveis no mercado, de forma estruturada e coordenada, de modo a 

configurar e reconfigurar a estrutura organizacional (DUNCAN, 1976; MARCH, 1991; 

GIBSON; BIRKINSHAW, 2004; POPADIUK, 2010; SILVEIRA-MARTINS; ROSSETO, 

2014). 

Não obstante, para March (1991), fica claro que uma organização poderia se expor 

sobremaneira e comprometer seu desempenho, caso concentrasse sua operação unicamente em 

atividades de exploitation e exploration, ao invés de orquestrar finamente esses dois 

direcionadores. Já Gupta, Smith e Shalley (2006) contestam essa percepção. Para esses autores, 

o desempenho ótimo poderia ser alcançado com ações de exploitation ou exploration, não sendo 

necessário o desenvolvimento de ambas as perspectivas simultaneamente. 

Pode-se afirmar que, em ambiente empresarial de incerteza, a ambidestria oferece 

respostas efetivas para o processo decisório das organizações. Todavia é importante ressaltar a 

existência de estudos que não confirmam a ambidestria como um caminho factível, pois 

evidências empíricas sugerem que o fator limitante de sua adoção seria a disponibilidade de 

recursos (CAO; GEDAJLOVIC; ZHANG, 2009). 

 

2.3 Desempenho em pequenas empresas 

Conforme Ghemawat (2007), durante a década de 1980 inicia-se uma mudança de foco 

no campo de estudo sobre estratégia, que passou a se dedicar mais à compreensão dos 

movimentos de competição, tendo adotado como paradigma dominante a noção de vantagem 

em relação aos competidores. Nesse contexto, o termo “vantagem competitiva” se torna mais 

frequente na literatura pertinente, propondo modelos estruturais de caminhos que explicam e 

medem relações de causa-efeito do desempenho (VENKATRAMAN, 1989). 

A preponderância do termo assume seu contorno com a publicação do livro de Porter 

(1985) denominado The Competitive Advantage: creating and sustaining superior 

performance, colocando o conceito de vantagem competitiva em uma posição fulcral no debate 
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sobre pensamento estratégico. Para Porter (1985), existem duas possibilidades latentes para o 

estabelecimento da chamada vantagem competitiva, quais sejam, as condições iniciais em que 

a firma foi constituída e previamente estruturada e o arcabouço de decisões dos dirigentes da 

organização ao longo do tempo. Seguindo o escopo de diferenciação e liderança, Porter (1985) 

afirma que uma empresa obtém vantagem competitiva quando é capaz de desenvolver suas 

atividades operacionais a um custo mais baixo que seus rivais ou quando consegue realizar suas 

atividades de modo a gerar valor diferenciado e percebido pelos clientes. 

Compreende-se por vantagem competitiva a situação em que uma determinada 

organização consegue criar mais valor do que a média de seus concorrentes, durante um período 

de tempo definido (BRITO; BRITO, 2014). A variável tempo é fundamental neste contexto, 

haja vista o dinamismo dos mercados, decorrente dos movimentos de globalização e de 

hipercompetição (D’AVENI, 1999). 

Há certo consenso no mainstream de que as constantes mudanças mercadológicas 

trazem consigo maior complexidade no enfrentamento dos desafios empresariais. Neste 

contexto dinâmico e de instabilidade, a vantagem competitiva que determinados tipos de 

empresas e indústrias possuem vem se tornando mais difícil de sustentar, conforme afirmam 

Wiggins e Ruefli (2005). 

Uma das justificativas mais plausíveis dessa dificuldade de sustentar posições 

adquiridas reside na possibilidade de os competidores poderem copiar produtos, métodos, 

sistemas e abordagens de mercado de seus concorrentes, tendo em vista os movimentos globais 

de mercado (D’AVENI, 1999; SIRMON et al., 2010). Esse mimetismo por parte dos rivais pode 

transformar a vantagem competitiva obtida apenas em vantagem temporária (COFF, 1999). 

Assim sendo, a empresa precisa optar por qual(is) caminho(s) deverá seguir, bem como definir 

em qual(is) mercado(s) deixará de atuar. Esse trade-off contribui para que a empresa se 

concentre na estratégia e na singularidade de suas atividades sinérgicas. 

A percepção que paira é de que a vantagem competitiva está intrinsecamente ligada ao 

desempenho superior. Corrobora esse entendimento Powell (2001), ao asseverar que a 

vantagem competitiva se consolida como a principal possibilidade que justifique o desempenho 

superior. Todavia, mesmo havendo tal aderência, esse autor ressalta que os termos são distintos 

entre si, não podendo ser confundidos. 

Em termos de ordenação, a vantagem competitiva posiciona-se como um antecedente 

ao desempenho superior. Nesse sentido, uma firma que possui vantagem competitiva em 

relação a seus rivais pode ter desempenho superior em razão de sua estrutura e conduta 

(VENKATRAMAN, 1989). Todavia, conforme salienta Coff (1999), uma empresa que possui 

certa vantagem competitiva diante de seus concorrentes, não necessariamente consegue 

converter essa vantagem em desempenho superior. 

Considerando que o desempenho resulta da atuação dos dirigentes, tanto na formulação 

das estratégias quanto nos processos decisórios levados a cabo, para se obter um melhor 

desempenho em um ambiente instável, essas empresas necessitam aprimorar constantemente 

sua capacidade de gerir seus recursos. Para atingir essa capacidade de gerir recursos com 

acurácia, torna-se condição vital obter informações fidedignas da firma e conhecer a real 

condição da organização, seja esta com característica de mercado ou não mercado, de modo a 

mensurar o desempenho de suas atividades. 

Conforme aponta Barney (1996), os indicadores financeiros, embora sejam 

extremamente relevantes, não devem ser utilizados de maneira isolada para se auferir o 

desempenho superior. Sua argumentação é que esses indicadores são muito úteis para 
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demonstrar o desempenho de uma empresa no passado recente e no momento atual, contudo 

não são suficientes para garantir desempenho futuro, sobretudo se as condições e variáveis do 

futuro não forem similares às condições desse passado. 

Percepção similar tem Gonzáles-Benito et al. (2012), ao destacar que a avaliação de 

desempenho organizacional não deve ser medida apenas com base em dados e resultados 

econômicos e financeiros, visto que estes demonstram ser insuficientes para assegurar que a 

missão estratégica e seu devido desdobramento em metas estejam sendo cumpridos de maneira 

efetiva, mas por meio de indicadores que sejam capazes de demonstrar, de maneira inequívoca, 

a evolução do desempenho organizacional. 

Outra contribuição importante oferece Barney (1996), ao afirmar que não existe 

consenso quanto ao termo “desempenho”, ou quais critérios deveriam ser levados em 

consideração para sua mensuração. O autor constata a existência de inúmeras maneiras, 

métodos e ferramentas para apurar desempenho, podendo inclusive sofrer variações em razão 

da atividade, setor econômico, porte e nível de maturidade de gestão. 

No tocante à mensuração dos resultados de desempenho, Wright, Kroll e Parnell (2000) 

orientam que podem ser procedidas de três maneiras: quantitativa; qualitativa e qualitativa e 

quantitativa. O método quantitativo utiliza-se da avaliação do retorno financeiro sobre os ativos, 

os investimentos realizados e as vendas. O método qualitativo, da percepção se seus produtos e 

serviços são melhores, inferiores ou equivalentes aos dos concorrentes. Na abordagem 

qualitativa e quantitativa, uma maneira de mensuração seria por meio de benchmarking com as 

empresas do setor, ponderando a respeito do desempenho comparado. 

Com o avanço e a disseminação de modelos de gestão e do uso de tecnologia da 

informação, houve certa proliferação de instrumentos de avaliação de desempenho nas 

organizações, propiciando uma significativa mudança na forma de gestão. Quanto mais 

integrados forem esses instrumento e métodos utilizados, mais consistentes e sistêmicos tendem 

a se tornar os esforços de aprimoramento da gestão da empresa. 

Em decorrência dessa diversificação de instrumentos e métodos e da necessária 

mensuração dos resultados auferidos, para que a empresa consiga perceber se possui 

efetivamente um desempenho superior, esse construto deve ser compreendido como um 

conjunto sistematizado de indicadores. Conforme Gonçalves et al. (2013, p. 70), “o 

desempenho pode ser um indicador, mas sua composição é multidimensional”, permitindo a 

decodificação da estratégia da empresa em objetivos e metas. Posição similar têm Matitz e 

Bulgacov (2011), ao reconhecerem a natureza multidimensional que o vocábulo “desempenho” 

assume. Os autores também ressaltam o desafio existente no desenvolvimento de estratégias 

metodológicas, que consigam capturar a essência do conceito. 

Outro autor que também sugere um modelo multidimensional é Barney (1996), ao 

propor uma abordagem que envolve quatro dimensões latentes do desempenho. Compreendem 

esse modelo as seguintes dimensões: (a) sobrevivência; (b) aspectos contábeis e financeiros; (c) 

perspectiva de múltiplos stakeholders; (d) medidas de valor presente. Essas dimensões, 

justapostas e integradas, representariam melhor condição de ponderação do desempenho da 

organização. 

A adequação dos métodos e modelos de mensuração devem ser procedidas de maneira 

parcimoniosa, procurando se ajustar, da melhor forma possível, aos propósitos da pesquisa. 

Essa tarefa não é trivial, devendo o pesquisador atentar no fato de que pode haver problemas 

na escolha do modelo. Esse entendimento pode ser extraído de Matitz e Bulgacov (2011, p. 
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585), que afirmam que “em todos os modelos de classificação propostos observam-se 

problemas relacionados à exclusividade e à exaustividade das categorias propostas”. 

Para os objetivos deste artigo foram considerados quatro indicadores adaptados de 

Barney (1996), de modo a representarem, de maneira mais adequada, os resultados nas 

pequenas empresas. Esses indicadores serão apresentados na próxima seção. 

 

3 Ambidestria como Conduta Estratégica em Pequenas Empresas 

Sob a égide dos campos de estudo pesquisados e com o objetivo de propor uma estrutura 

que sistematize um fluxo cognitivo de formação estratégica em pequenas empresas foi 

construído um framework que permite a visualização de como ocorre este movimento. 

Percebe-se como relevante estabelecer este framework para estudar a estratégia nas 

pequenas empresas e conhecer suas idiosincrasias, tomando-se por base Freitas e Hoffmann 

(2012, p. 6), ao afirmarem sobre a importância da utilização de “modelos que identifiquem o 

tipo de estratégia competitiva que a organização adota”. 

Espera-se que, com o framework proposto e as confirmações metodológicas e 

estatísticas decorrentes da modelagem por equações estruturais a serem desenvolvidas, possa 

haver transmutação a demais tipologias de empresas, não como situações finalizadas, mas como 

um modelo que gere indicativos a serem refletidos em outros tipos de empresas de porte similar. 

A FIG. 1, Framework ambidestria como conduta estratégica, demonstra como os fluxos 

ocorrem e se desdobram em desempenho organizacional. 

 

Figura 1: Framework ambidestria como conduta estratégica 
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Fonte: os autores, 2016. 

 

Conforme é possível visualizar, a alegoria se organiza em três camadas que se interagem 

sistemicamente. Na primeira estão os Princípios Indutores, que por meio da percepção do 

ambiente a qual a organização está inserida, o (s) estrategista (s) conduz (em) o processo de 

maneira deliberada e ou emergente (WHITTINGTON, 2001), consolidando o Pensamento 

Estratégico. Na segunda camada, Processo de Formação da Estratégica, e com a influência dos 

fatores exógenos e endógenos, as organizações buscam atender seus objetivos por meio de 

ações de exploration - que a firma precisa buscar ou criar - e por meio de ações de exploitation 

- mais ligadas à eficiência, ao refinamento de processos e procedimentos internos - 

respectivamente. Caso a organização consiga estabelecer um equilíbrio entre as ações de 

exploration e exploitation, mais próxima estará da Ambidestria (MARCH, 1991; SILVEIRA-

MARTINS; ROSSETTO; AÑAÑA, 2014). A terceira camada, Desempenho Multidimensional, 

representa a materialização deste processo estratégico. Este modelo multidimensional se inspira 

em Barney (1996), ao propor uma abordagem que envolve quatro dimensões latentes do 

desempenho: (a) expectativa dos proprietários; (b) mercado; (c) sobrevivência; (d) econômico 

e financeiro. Devendo o gestor acompanhar estes resultados. 

 

4 Metodologia de Pesquisa 

De modo a contribuir para a resolução do problema proposto entende-se que a 

abordagem que melhor se adequa às necessidades deste trabalho é a Quantitativa. Quanto aos 

objetivos a pesquisa se alinha à tipologia descritiva, considerando sua característica de relatar 

determinados aspectos do fenômeno estudado (VERGARA, 2000). 

Para a obtenção de informações para este trabalho, o instrumento de coleta de dados 

utilizado foi o Questionário. O questionário foi composto por 46 questões fechadas, distribuídas 

em uma escala do tipo Likert com sete pontos e organizado em quatro seções: (a) Identificação; 

(b) Indutores da Estratégia; (c) Conduta Estratégica; (d) Desempenho. 

Para este recorte de pesquisa foram consideradas apenas as questões de Identificação 

dos respondentes (sete questões), da abordagem Ambidestria (cinco questões) e do construto 

Desempenho (quatro questões). Estas questões serão apresentadas na próxima seção. 

A técnica utilizada para a Coleta de Dados foi a de Survey, tendo em vista a necessidade 

de produzir descrições quantitativas sobre um determinado grupo de empresas (FREITAS et al. 

2000). A amostra foi não probabilística, por conveniência, podendo haver segregação da 

amostra por quotas. 

Foram entrevistados 366 proprietários, sócios e responsáveis (dirigentes ou gerentes) 

pela condução de suas respectivas pequenas empresas – formais, urbanas, no estado de Minas 

Gerais. O objetivo foi investigar como ocorre a ação estratégica na empresa e conhecer o 

resultado efetivo da atuação estratégica da empresa, por meio do desempenho obtido, 

considerando as ações e decisões tomadas nos últimos 12 meses. 

Após ponderações sobre qual técnica seria mais adequada para a análise e interpretação 

de dados, chegou-se à conclusão de que seria a Structural Equation Modeling (SEM) ou 

Modelagem de Equações Estruturais, baseado em variância, por meio do modelo Partial Least 

Square (PLS), de estimação de ajuste de mínimos quadrados parciais. O método Partial Least 

Square ou método de estimação de ajuste de “mínimos quadrados parciais” foi o mais indicado 

para o estudo (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). 



 

11 
 

Conforme Hair Jr. et al. (2010), a SEM propicia a realização de um teste quantitativo do 

modelo teórico proposto, validando ou não as relações apresentadas como hipóteses. Essa 

técnica estatística indica uma composição de caminhos entre os construtos, demostrando os 

antecedentes causais, as condições necessárias e suficientes para explicar o modelo proposto. 

Outra constatação é que o modelo deve ser desenvolvido anteriormente à etapa de coleta dos 

dados, e o questionamento que passa a assumir primazia é se os dados o confirmam ou não. 

 

5 Análise dos Resultados da Pesquisa 

Conforme mencionado, foram entrevistados 366 proprietários, sócios ou os 

responsáveis pela condução de suas respectivas pequenas empresas. Foram validados 364 

questionários, o que atende à quantidade mínima por parâmetro estimado recomendada por Hair 

Jr. et al. (2011) e pelo software estatístico G*Power. 

A pesquisa abrangeu empresas de 17 municípios do estado de Minas Gerais, distribuídas 

nos setores de Comércio (59,1%), Serviços (30,5%) e Indústria (10,4%). O tempo de 

constituição da empresa indicou que um terço das empresas (33,4%) possuía até 5 anos de 

fundação. Em dois terços dos casos, a empresa possuía mais de 5 anos de fundação. Acima de 

10 anos de constituição, esse percentual chegou a 42,2%. Esses percentuais indicam que as 

empresas acessadas já estão mais estabelecidas e possuem certa maturidade, em termos 

cronológicos. Em 71,2% das ocorrências, as empresas tinham até nove empregados. As 

empresas com a quantidade entre 10 e 49 empregados representaram 28,3% do total. Apenas 

duas empresas (0,5%) tinham mais de 50 empregados durante o período da pesquisa. 

Considerando que a técnica empregada para a análise e interpretação de dados foi a 

SEM-PLS, foram verificados a validade convergente e a dimensionalidade dos construtos. Para 

a confiabilidade foi utilizado o Alfa de Cronbach (AC) e a Confiabilidade Composta (CC). 

Conforme já mencionado na seção anterior, para este recorte de pesquisa serão 

demonstradas as questões pertinentes sobre a abordagem da Ambidestria e do construto 

Desempenho. Para conhecer a percepção dos respondentes foi questionado “como ocorre a ação 

estratégica em sua empresa”, considerando “as principais ações e decisões tomadas nos últimos 

12 meses”. A abordagem Ambidestria apresentou as seguintes assertivas: 

• (Amb_38) A empresa cria ou busca oportunidades no mercado, da mesma forma como 

aprimora a eficiência dos processos gerenciais internos; 

• (Amb_39) Na definição da estratégia, as capacidades internas e o conhecimento do 

mercado assumem importância destacada; 

• (Amb_40) A empresa enfrenta as turbulências do mercado por meio do equilíbrio entre 

a busca por oportunidades e o aperfeiçoamento daquilo que a empresa já sabe; 

• (Amb_41) Em um ambiente de incertezas, a tomada de decisão ocorre por meio do 

equilíbrio entre a utilização dos recursos internos e o conhecimento do contexto externo; 

• (Amb_42) Equilibrar a atenção dada aos fatores internos e externos é algo natural na 

empresa e não tira o foco de atenção da gestão, não representando perda de desempenho. 

 

Para o construto Desempenho a questão central da seção foi “compreendendo o 

Desempenho como o resultado efetivo de sua atuação estratégica, gentileza indicar como o 

desempenho da empresa é percebido”: 

• (Des_43) Expectativa dos Sócios: O atual desempenho geral da empresa tem 

correspondido às expectativas do proprietário ou sócios; 
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• (Des_44) Mercado: A empresa tem conseguido ampliar sua participação no mercado 

em que atua – ex.: aumento no número de clientes, quantidade de fornecedores, acesso 

a novos nichos; 

• (Des_45) Sobrevivência: Mantendo a atual estratégia de atuação e nível de gestão, a 

empresa continuará competitiva nos próximos 2 (dois) anos; 

• (Des_46) Econômico e Financeiro: A empresa tem obtido resultado financeiro 

considerado satisfatório. 

 

A TAB. 1 apresenta os resultados decorrente do Modelo de Mensuração (outer model), 

bem como os pesos, as cargas fatoriais e as comunalidades do modelo de mensuração inicial e 

final para os dois construtos citados. 

 

Tabela 1 - Modelo de Mensuração 

Construtos 
Inicial Final 

Peso (α) IC - 95%¹ C.F² Com.³ Peso (α) IC - 95%¹ C.F² Com.³ 

Ambidestria 

Amb_38 0,293 [0,26; 0,33] 0,789 0,623 0,293 [0,26; 0,33] 0,789 0,623 

Amb_39 0,231 [0,21; 0,26] 0,801 0,642 0,231 [0,21; 0,26] 0,801 0,642 

Amb_40 0,244 [0,22; 0,27] 0,832 0,693 0,244 [0,23; 0,27] 0,832 0,693 

Amb_41 0,219 [0,19; 0,24] 0,820 0,672 0,219 [0,20; 0,24] 0,820 0,672 

Amb_42 0,254 [0,23; 0,28] 0,789 0,623 0,254 [0,23; 0,28] 0,789 0,623 

Desempenho 

Des_43 0,230 [0,19; 0,28] 0,832 0,693 0,23 [0,19; 0,28] 0,832 0,693 

Des_44 0,296 [0,25; 0,34] 0,860 0,739 0,296 [0,25; 0,33] 0,860 0,739 

Des_45 0,385 [0,33; 0,44] 0,875 0,766 0,385 [0,33; 0,44] 0,875 0,766 

Des_46 0,249 [0,21; 0,29] 0,872 0,76 0,249 [0,22; 0,29] 0,872 0,761 

   Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

¹ Intervalo Bootstrap; ² Carga Fatorial; ³ Comunalidade. 

 

Com o Modelo de Mensuração os pesos, as cargas fatoriais e as comunalidades 

obtiveram consistência e não sendo invalidados ou excluídos do Modelo. O método das cargas 

fatoriais cruzadas também foi utilizado para a validação discriminante. Para as cargas fatorais 

todos os itens apresentaram cargas maiores que 0,50, não sendo necessário excluir nenhum 

item. Foi possível discriminar cada um dos construtos. 

Considerando os dados obtidos a próxima etapa foi validar o modelo de mensuração. A 

TAB. 2, indica que os construtos Ambidestria e Desempenho possuem índices de confiabilidade 

AC ou CC acima de 0,70, evidenciando, assim, a confiabilidade dos construtos. Os dois 

construtos também apresentaram AVE superior a 0,40, indicando validação convergente. 

 

Tabela 2 - Validação do modelo de mensuração 

Construto Itens A.C.¹ C.C.² Dim.³ AVE4 VCM5 

Ambidestria 5 0,866 0,903 1 0,650 0,635 
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Desempenho 4 0,850 0,921 1 0,740 0,291 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

¹ Alfa de Cronbach; ² Confiabilidade Composta; ³ Dimensionalidade;  

4 Variância Extraída; 5Máximo da Variância Compartilhada. 

 

Com base na validação do Modelo de Mensuração foi possível construir o Modelo 

Estrutural (inner model), utilizando o método Partial Least Square (PLS). A TAB. 3 apresenta 

os resultados obtidos. 

 

Tabela 3 - Análise dos efeitos das perspectivas estratégicas sobre o desempenho 

Efeitos das perspectivas estratégicas sobre o desempenho    Β I.C. - 95%¹ Valor-p 

Ambidestria => Desempenho 0,250 [0,14; 0,35] 0,000 

Formação da Estratégia => OI, PM, TBR, CD, AD => 

Desempenho 
0,384 [0,32; 0,45] 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

              ¹ Método Bootstrap. 

 

De acordo com a TAB. 3 foi possível identificar que houve influência significativa 

(Valor-p=0,000) e positiva (β=0,250 [0,14; 0,35]) da Formação da Estratégia sobre o 

Desempenho a partir da perspectiva da Ambidestria. Compreende-se que, quanto maior for a 

orientação estratégica a partir da perspectiva Ambidestria, maior tende a ser o Desempenho 

percebido nas pequenas empresas que adotam esta configuração. 

Neste mesmo estudo também foi possível identificar que a abordagem Capacidades 

Dinâmicas também apresentou influência significativa e positiva, com desdobramento no 

Desempenho, todavia a perspectiva Ambidestria foi a que produziu o maior resultado na 

pesquisa, com coeficiente de caminho () de 0,250. 

Em síntese foi possível testar a hipótese formulada se haveria “relação positiva entre a 

formação da estratégia e o desempenho nas pequenas empresas, a partir da perspectiva da 

Ambidestria”, o que foi Confirmado. 

 

6 Considerações Finais 

Foi possível depreender do percurso teórico que o cenário mutável se apresenta não 

somente às grandes empresas ou multinacionais, mas também às empresas de menor porte, 

tendo em vista que todas estão inseridas dentro do mesmo ambiente de competição. Tais 

elementos reforçam o fato de que as pequenas empresas também precisam conduzir 

estrategicamente seus negócios, de modo a enfrentar o recrudescimento da competição 

empresarial e buscar desempenho para sua atividade (FREITAS; HOFFMANN, 2012). Porter 

(2004) também contribui ao afirmar que, quanto menor for a empresa, ainda mais relevante será 

a adoção de estratégia, pois, como as empresas de menor porte são mais susceptíveis às 

oscilações de mercado, em comparação às de maior porte, elas precisam conhecer com maior 

nitidez o ambiente competitivo no qual estão inseridas e atuar com agilidade e precisão para 

garantir a sobrevivência e a prosperidade nos negócios. 

Neste sentido, e em consonância com o modelo teórico proposto, uma “terceira via” 

alternativa às abordagens econômica e organizacional se apresenta como mais consistente - a 
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ambidestria. Entendida como a capacidade de uma organização obter vantagem competitiva, 

utilizando seus ativos, próprios ou de fácil obtenção, gerindo os recursos internos com a mesma 

intensidade com que busca identificar tendências e oportunidades no mercado, de forma 

equilibrada e foco simultâneo de atenção nestas duas dimensões (MARCH, 1991; GIBSON; 

BIRKINSHAW, 2004; POPADIUK, 2010). 

Especificamente sobre o segmento das pequenas empresas, Lubatkin et al. (2006) 

afirmam que a ambidestria tem importância destacada nas pequenas (e médias) empresas, em 

razão da capacidade de adaptabilidade e alinhamento à estratégia traçada. Na visão de Lubatkin 

et al. (2006), por serem mais flexíveis e orgânicas, as pequenas empresas teriam mais condições 

de lidar com as variações de seu entorno, ajustando mais rapidamente seus processos internos 

e customizando de maneira mais adequada a oferta de seus produtos e serviços, em detrimento 

das empresas de maior porte. Outros que também contribuem para reforçar a aderência do 

resultado desta pesquisa à teoria vigente são Lin, Yang e Demirkan (2007), ao indicarem que a 

ambidestria consegue orientar a estratégia de empresas de maneira eficaz, sobretudo quando 

estas se encontram em ambiente mutável e de incertezas. 

Além da teoria disponível, o recorte da pesquisa de campo também conseguiu averiguar 

a aderência da abordagem ambidestria no processo de formação da estratégia em pequenas 

empresas e como isto se desdobra em desempenho. Com base no processamento das 

informações foi possível constatar que houve influência positiva (Valor – p < 0,050) da 

abordagem estratégica ambidestria sobre o desempenho de pequenas empresas. Ao elaborar a 

estratégia sob a abordagem da ambidestria, o desempenho a ser alcançado tende a ser maior, 

com coeficiente de caminho () de 0,250. 

Em síntese, a abordagem teórica que explica mais adequadamente o processo de 

formação de estratégia para a obtenção de desempenho em pequenas empresas é a Ambidestria. 

Como recomendações para trabalhos futuros, sugere-se além da realização de pesquisas 

que contemplem outras regiões do país, outras pesquisas que possibilitem gerar comparações  

longitudinais que consigam comparar o desempenho destas empresas ao longo do tempo. 
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Resumo: Para se adaptar ao ambiente externo, é necessária a capacidade de absorção de 

conhecimento e a estrutura organizacional pode facilitar a coleta, processamento e distribuição 

de informação. Administrando essas duas variáveis conjuntamente é possível gerar inovação. 

Nesse contexto, esta pesquisa possui por objetivo analisar a relação entre estrutura orgânica, 

capacidade absortiva e inovação incremental e radical na indústria criativa. Para alcançar este 

objetivo foi realizada uma pesquisa quantitativa, através de survey, junto aos gestores de 

empresas da indústria criativa do sul do Brasil. Para a análise das relações, usou-se estatística 

descritiva e modelagem de equações estruturais. Os resultados confirmaram uma relação 

positiva e significativa entre estrutura orgânica e capacidade absortiva. A relação entre estrutura 

orgânica e inovação incremental e radical mostrou-se insignificante. Já a relação entre a 

capacidade absortiva e inovação incremental e radical foi positiva e significativa. 

 

Palavras-chave: Estrutura orgânica. Capacidade absortiva. Inovação radical. Inovação 

incremental. 

 

1 Introdução 

No contexto organizacional, a estrutura é um aspecto que depende do entendimento do meio 

global e no qual a empresa está inserida. Isso possibilita a integração de novas informações e 

conhecimento ao ambiente interno e assim, a geração de inovações e vantagens competitivas 

que permitirão a sobrevivência da empresa (MINTZBERG; QUINN, 2001). Nessa conjuntura 

observa-se uma função preponderante da estrutura organizacional na adaptação da empresa às 

mudanças globais nos negócios, e sua consequente competitividade, que somente são possíveis 

através da busca constante de novos conhecimentos para melhorar a performance. E é nesse 

ponto que se visualiza o papel da capacidade absortiva como um processo que capta 

conhecimentos para gerar novos processos, produtos ou serviços, ou seja, inovação. 

Apesar da existência de diversos estudos sobre os construtos estudados nesse trabalho, ainda 

há lacunas a serem pesquisadas. Entre essas lacunas, cita-se a compreensão de como 

determinada estrutura se adapta a ambientes incertos e em mudança (KRÁL; KRÁLOVÁ, 

2016) e o avanço nos estudos de diferentes designs organizacionais (nesse caso a estrutura 

orgânica) em contextos e situações novas (BURTON; OBEL, 2018). Para o construto 

capacidade absortiva, é possível citar a necessidade de mais estudos empíricos (LENART et al., 

2014) e entender se há resultados divergentes em diferentes setores e contextos (ROSSETTO 

et al.; 2021). Já para a inovação, é necessário avançar nos estudos em diferentes áreas e setores 

econômicos (AAS; BREUNIG, 2017) e realizar pesquisas que levam em consideração 

diferentes tipos de inovação, como a radical e a incremental (ESCRIG et al., 2019). 



 

 

Na relação entre os construtos há outras lacunas, entre as quais destacam-se a necessidade 

de estudos empíricos sobre a relação entre diferentes estruturas organizacionais e a capacidade 

absortiva (ALEXIOU et al., 2018) e determinantes da estrutura (características) que 

influenciam na absorção de conhecimento (RAMÍREZ et al.; 2018). Entre estrutura e inovação, 

falta compreender como a estrutura influencia e promove inovação (GASPARY et al., 2018; 

ESCRIG et al., 2019). E, na relação entre capacidade absortiva e inovação são necessários mais 

estudos empíricos em diferentes setores (AAS; BREUNIG, 2017). Na relação geral entre esses 

três construtos, destaca-se a necessidade de melhorar o entendimento da relação entre estrutura 

orgânica com inovação e conhecimento (KESSLER et al., 2017). 

Em relação ao objeto de estudo, a indústria criativa, há a necessidade de avanços na literatura 

sobre a economia criativa de forma geral (CHO et al., 2018), incluindo a contribuição de 

resultados obtidos através de dados primários (FLEMING, 2018) e o entendimento do fluso de 

conhecimento dentro das organizações criativas (LIU, 2018; KURNIAWAN, 2020). Nesse 

contexto tem-se, dessa forma, a necessidade de novos e aprofundados estudos para entender 

qual é a relação entre estrutura organizacional e capacidade absortiva, e a contribuição desses 

construtos nas inovações, através de uma pesquisa empírica no setor da indústria criativa. 

Assim, a questão de pesquisa que norteará este trabalho é: Qual a relação existente entre 

estrutura orgânica, capacidade absortiva e inovação incremental e radical na indústria criativa? 

Respondendo a esta questão de pesquisa, este trabalho permite alcançar contribuições 

teóricas e práticas. Teoricamente, será possível compreender como determinantes 

organizacionais internos influenciam na capacidade de absorção de conhecimento, permitirá 

compreender como uma estrutura orgânica influencia e promove diferentes tipos de inovação - 

incremental e radical e entender parte dos resultados (a inovação) gerados pela capacidade 

absortiva em organizações com estrutura orgânica. Além disso, o estudo da relação entre os três 

construtos, contribuirá com a exposição de resultados obtidos num contexto prático 

(MIKHAILOV; REICHERT, 2019), através de dados primários (FLEMING, 2018) e em um 

setor econômico diferenciado (AAS; BREUNIG, 2017; ROSSETTO et al., 2021). 

Entre as contribuições práticas, será possível determinar onde as organizações devem fazer 

investimentos para melhorar a capacidade de absorção de conhecimento (DUCHEK, 2015), 

além de permitir que os gestores compreendam como combinar antigas variáveis 

organizacionais em novos padrões, e como elas se relacionam com a capacidade absortiva a fim 

de alcançar inovação incremental e radical (ALI et al.; 2017). Ainda, através da compreensão 

dos resultados dessa pesquisa, será possível alcançar vantagens competitivas (KRÁL; 

KRÁLOVÁ, 2016) através da melhoria dos resultados organizacionais (KURNIAWAN, 2020). 

 

2 Modelo teórico e hipóteses 

Nessa seção são apresentadas, com base na literatura, as argumentações para a determinação 

das hipóteses dessa pesquisa. Ao final, é apresentado o modelo teórico. 

 

2.1 Estrutura orgânica e capacidade absortiva 

Pertusa-Ortega et al. (2010) indicaram que as empresas possuem elementos, entre eles a 

estrutura organizacional, que determinam o grau em que o conhecimento é criado e usado 

afetando a capacidade da empresa em poder gerenciar melhor este conhecimento. Da mesma 

forma, Felin et al. (2012) afirmam que a estrutura organizacional é capaz de auxiliar no 

processamento eficiente de informações e no desenvolvimento e compartilhamento de 

conhecimento. 



 

 

Li et al. (2014) vêm ampliar a discussão, expondo que a estrutura organizacional não é 

apenas um facilitador da absorção do conhecimento, mas também que ela determina a 

distribuição do conhecimento dentro de uma empresa. Aproveitando a perspectiva da 

distribuição do conhecimento ao longo da estrutura organizacional, Ali et al. (2017) corroboram 

arguindo que a estrutura influencia na capacidade absortiva ao moldar padrões e a frequência 

de comunicação entre os indivíduos dentro da organização, estabelecendo onde as decisões são 

tomadas e se há regras e procedimentos formalizados.  

Essa influência da estrutura na ACAP é reforçada quando se trata de uma estrutura orgânica. 

Cohen e Levinthal (1990) citam que empresas com estrutura orgânica são mais adaptáveis e 

lidam melhor com ambientes de incerteza e mudanças, conseguindo assimilar mais facilmente 

as informações do ambiente externo e traduzi-las em informação técnica para o ambiente 

organizacional interno.  

Características específicas da estrutura organizacional também indicam uma propensão de 

estruturas orgânicas possuírem melhor capacidade de absorção. Estudo de Pertusa-Ortega et al. 

(2010) demonstrou que a descentralização e a complexidade, características de estruturas 

orgânicas, estão positiva e significativamente relacionadas à geração, transferência e aplicação 

de novos conhecimentos. No mesmo sentido, Huang et al. (2011) relatam que a estrutura 

orgânica possui mais características que permitem o aprendizado, uma melhor comunicação e 

melhorias através do conhecimento adquirido. Já Kessler et al. (2017) afirmam que a estrutura 

orgânica está associada a estilos de comunicação mais abertos, permitindo o compartilhamento 

de conhecimentos, assim como também facilita, na visão dos autores, a geração de novo 

conhecimento. Diante desses apontamentos, tem-se a primeira hipótese: H1 – A estrutura 

orgânica impacta positivamente na capacidade absortiva. 

 

2.2 Estrutura orgânica e inovação 

Kalay e Lynn (2016) afirmam que a estrutura de uma empresa é fator essencial para a 

inovação, podendo fomentá-la ou impedi-la de acontecer. Eles relatam que os resultados de 

grande parte dos estudos indicam que a descentralização e informalidade, características de 

organizações com estrutura orgânica, conduzem aos resultados de inovação. 

Contribuindo para o debate, Kessler et al. (2017) sugerem que pode existir uma relação mais 

complexa entre estrutura e inovação, na qual é necessária uma combinação de características 

da estrutura orgânica e mecanicista para alcançar resultados em inovação. Porém, eles afirmam 

que, de forma geral, a estrutura orgânica demonstra ser mais favorável a inovação. Nesse 

sentido, Shirazi et al. (2019), apontam que a estrutura orgânica possui características que a 

tornam flexível para lidar com oportunidades e ameaças, assim como encoraja os funcionários 

a alcançar as metas organizacionais. Diante dessas considerações, propõem-se a segunda e 

terceira hipóteses: H2 - A estrutura orgânica impacta positivamente na inovação 

incremental; e H3 - A estrutura orgânica impacta positivamente na inovação radical. 

 

2.3 Capacidade absortiva e Inovação 

Ramírez et al. (2018) relatam sobre a importância das organizações reconhecerem o valor 

das fontes de conhecimento bem como da aplicação de informações externas, para que esse 

conhecimento resulte em inovações e, portanto, em organizações mais competitivas. Para 

Wuryaningrat et al. (2019), através desses recursos de conhecimento é possível aumentar a 

riqueza do conhecimento corporativo, e isso facilitará as atividades de inovação e novas 

oportunidades de negócios. 



 

 

Quando se fala especificamente em inovação incremental e radical, também há fortes 

indícios de que a capacidade absortiva desempenha um importante papel na obtenção de 

resultados nesses dois tipos de inovação. Forés e Camisón (2016) sustentam que há dois tipos 

de conhecimento externo, ambos importantes para promover a inovação. O primeiro está 

associado a obter conhecimento não relacionado às suas áreas de conhecimento atuais, através 

de uma ampla gama de canais externos, o que favorece a inovação radical. O segundo, por sua 

vez, refere-se ao conhecimento que avança as suas tecnologias e produtos existentes, possível 

de ser acessado de um número limitado de canais externos, favorecendo a inovação incremental. 

As organizações precisam absorver algum tipo de conhecimento para que possam produzir 

inovação, sustentam Limaj e Bernroider (2019). Eles ressaltam que, tipicamente, uma 

sobreposição do conhecimento existente com o conhecimento externo que está a uma distância 

cognitiva relativamente curta, promove a inovação incremental. Já para a criação de inovação 

radical, o conhecimento anterior também é necessário, porém combinado com o conhecimento 

externo que está a uma distância cognitiva maior, ou seja, que fornece uma compreensão 

profunda de uma ampla gama de contextos de conhecimento.com base nesse levantamento na 

literatura, considera-se a quarta e quinta hipótese desse trabalho: H4 - A capacidade absortiva 

impacta positivamente na inovação incremental, e H5 - A capacidade absortiva impacta 

positivamente na inovação radical. 

 

2.4 Modelo teórico 

Com base na revisão de literatura e hipóteses anteriormente apresentadas, tem-se o modelo 

teórico representado na Figura 1. 

 
Figura 1: Modelo teórico 

  
Fonte: a autora 

 

Esse modelo teórico representa, ilustrativamente, as relações a serem analisadas 

empiricamente. Para todas as hipóteses, com base na literatura, presume-se relações positivas e 

significativas. 

 

3 Procedimentos metodológicos 

Nessa seção serão apresentados o delineamento da pesquisa, a população e amostra e os 

detalhes sobre a coleta de dados. 

 



 

 

3.1 Delineamento da pesquisa 

Para compreender o delineamento desta pesquisa, foi utilizado o modelo da “research 

onion”, proposta por Saunders et al. (2007). Baseando-se nessa concepção, tem-se como 

primeira camada, uma pesquisa com filosofia predominantemente positivista, caracterizada de 

acordo com Saunders et al. (2007), pela adoção de observações quantificáveis que permitem a 

análise estatística e pelo uso de teoria existente para desenvolver hipóteses que podem ser 

confirmadas, parcialmente confirmadas ou rejeitadas. A abordagem de pesquisa, segunda 

“camada” da “research onion”, se caracteriza como dedutiva, na qual há a dedução de uma ou 

mais hipóteses, que explicam a relação causal entre duas ou mais variáveis. 

O propósito dessa pesquisa se caracteriza como sendo um estudo descritivo. Estudos 

descritivos, segundo Saunders et al. (2007), permitem retratar de forma precisa uma 

determinada situação ou objeto. Já a estratégia de coleta de dados é caracterizada como um 

levantamento (survey), que segundo Saunders et al. (2007), normalmente está associada ao 

método dedutivo e usado em pesquisas exploratórias e descritivas. Seguindo ainda a lógica dos 

mesmos autores, este trabalho se configura como sendo monométodo, ou seja, utiliza uma única 

técnica de coleta de dados, a quantitativa através de um questionário estruturado. 

Considerando o horizonte de tempo, configura-se com sendo um estudo transversal, o qual 

analisa um determinado fenômeno num limite curto de tempo. Para obter os dados necessários 

para esta investigação, será utilizado um questionário com perguntas fechadas. 

 

3.2 População e amostra 

A população de empresas, foco desta pesquisa, é composta pelas empresas pertencentes ao 

setor econômico da indústria criativa da Região Sul do Brasil, nos segmentos apontados pelo 

FIRJAN (2019): Publicidade e Marketing; Arquitetura; Design; Moda; Expressões culturais; 

Patrimônio e Artes; Música; Artes Cênicas; Editorial; Audiovisual; P&D; Biotecnologia e TIC. 

Com base nos dados do Observatório Itaú Cultural (2019), o número de empresas pertencentes 

ao setor criativo nos três Estados participantes dessa pesquisa de 36.693 empresas da indústria 

criativa. As empresas participantes da pesquisa são de pequeno, médio e grande porte. 

Para delimitar a amostra, foi realizado o cálculo através do software G*Power 3.1.9.4, que 

permite estimar o tamanho mínimo da amostra para se trabalhar com PLS. Seguindo as 

recomendações de Ringle et al., (2014) e considerando que o maior número de preditores que 

chegam as variáveis deste trabalho é de dois, chegou-se a uma amostra mínima de 68 

observações. Os respondentes desse questionário foram os gestores das empresas, do nível 

estratégico ou tático, sendo um respondente por empresa. A escolha desses respondentes se deu 

em virtude de serem informantes-chave, que segundo Gold et al. (2001) são aquelas pessoas 

que possuem acesso e usam o conhecimento de uma organização e que são capazes de descrever 

os elementos estruturais, além dos processos orientados para o conhecimento e as estratégias.  

 

3.3 Coleta de dados 

A elaboração do instrumento de coleta de dados incluiu algumas etapas, até chegar-se a sua 

versão final. Inicialmente, procedeu-se com a identificação de instrumentos já utilizados em 

estudos anteriores e validados. Para analisar a estrutura organizacional, recorreu-se ao 

instrumento utilizado por Slevin e Covin (1997). Para a capacidade absortiva, optou-se pelo 

instrumento de Flatten et al. (2011). E, para medir a inovação radical e incremental, decidiu-se 

pelo instrumento de Jansen et al. (2006). 



 

 

A etapa seguinte consistiu na tradução dos instrumentos de pesquisa e a realização do teste 

piloto, que tem como objetivo refinar o questionário e validar seu conteúdo (SAUNDERS et al; 

2007). Assim, o instrumento foi enviado a um grupo de especialistas, composto por professores 

e estudantes de pós-graduação stricto sensu com amplo conhecimento nos temas abordados 

para comentar sobre a representatividade das questões e estrutura do questionário. Após 

avaliação pelos especialistas, foram realizadas as devidas adaptações, conforme suas 

recomendações. Após essas adaptações, seguindo sugestão de Saunders et al. (2007), foi 

realizado um teste piloto junto a um grupo o mais semelhante possível à população final da sua 

amostra. Nesse sentido, o questionário foi aplicado junto a seis gestores de empresas da 

indústria criativa. Após o teste piloto, levando em consideração o apontamento dos 

participantes, observou-se que o instrumento de pesquisa é adequado e compreensível, não 

sendo necessárias mais alterações. 

Após a avaliação por especialistas e teste piloto com gestores, o instrumento de coleta de 

dados final, que trata de um questionário estruturado com perguntas fechadas, ficou composto 

por cinco blocos. O primeiro bloco teve o objetivo de caracterizar a empresa e o respondente. 

O segundo bloco visou avaliar a estrutura organizacional, através de sete questionamentos, 

avaliados numa escala de sete pontos, onde valores mais elevados indicam uma estrutura mais 

orgânica. O terceiro bloco permitiu analisar a capacidade absortiva das empresas através de 

quatorze assertivas, em escala likert de 7 pontos, sendo 1 para discordo totalmente e 7 para 

concordo totalmente. O quarto e quinto blocos mediram a inovação radical e incremental 

através de 7 assertivas para medir a inovação radical e 6 para medir a inovação incremental. 

Todas as afirmativas foram avaliadas em escala likert de 7 pontos, sendo 1 para discordo 

totalmente e 7 para concordo totalmente. 

Após finalizado o instrumento de pesquisa, o mesmo foi criado no Google Forms. O link da 

pesquisa foi enviado por e-mail para 6.075 empresas da indústria criativa dos três Estados da 

região sul do Brasil Os contatos dessas empresas foram obtidos através de uma lista de contatos 

adquirida online. O e-mail foi enviado três vezes, com um intervalo de aproximadamente dois 

meses entre cada envio. A aplicação da pesquisa ocorreu entre agosto de 2020 e agosto de 2021. 

Obteve-se um percentual de resposta de 3,47%, totalizando 211 questionários respondidos. A 

tabulação dos dados foi gerada em planilha excel, automaticamente, pelo Google Forms. 

Os dados foram analisados através de análise estatística descritiva, na qual demonstrou-se a 

mínima e máxima resposta obtida para cada construto, a média, o desvio padrão, a variância, a 

assimetria e a curtose. Em seguida, foi utilizada a análise estatística multivariada, através de 

modelagem de equações estruturais baseada em variância (VB-SEM), também chamada de 

modelo de estimação de mínimos quadrados parciais (partial least square – PLS). Neste modelo, 

são calculadas as correlações entre os construtos e suas variáveis observadas e, na sequência, 

são realizadas regressões entre os construtos. (RINGLE et al; 2014) 

 

4 Resultados 

A fase de coleta de dados resultou em um total de 211 questionários respondidos, sendo que 

após uma avaliação preliminar foram eliminados 80, pelo fato de não se enquadrarem no perfil 

requerido para esta pesquisa. Dessa forma, obteve-se um total de 131 questionários válidos. 

Procedeu-se então com a caracterização da amostra, estatística descritiva e estatística 

multivariada. Por último, nessa mesma seção, apresenta-se também a discussão dos resultados. 

 

 



 

 

4.1 Descrição da amostra 

A maioria dos respondentes da pesquisa (32,06%) possuem o cargo de Diretor(a). Em 

seguida, tem se o cargo de CEO com 24,43% dos respondentes e gerentes com 16,79%. Em 

relação ao Estado no qual se situa a empresa, conforme pode-se observar na Tabela 2, a maioria, 

61,07% se localiza em Santa Catarina, seguido pelo Rio Grande do Sul com 21,37% e Paraná 

com 17,56%. Como setor de atuação das empresas pesquisadas tem-se que 72,52% pertencem 

ao setor de comércio e serviços, e 27,48% são indústrias. Quanto ao porte, a maioria das 

empresas pesquisadas é de pequeno porte, 66,41%. As empresas de médio porte correspondem 

a 21,37% e as empresas de grande porte a 12,21%. Por último, quanto ao segmento das 

empresas dentro da indústria criativa, 29,77% pertencem ao segmento de “TIC”, seguido pelo 

segmento de “Moda com 16,79%, e em terceiro lugar, com 14,50%, o segmento “Arquitetura”. 

 

4.2 Estatística descritiva 

Nessa etapa foram analisadas a mínima e máxima resposta obtida, a média, desvio padrão, 

variância, assimetria e curtose para as variáveis de cada construto analisado. Os valores da 

assimetria e curtose indicam que os dados tendem a normalidade, pois de acordo com o 

estabelecido por Finney e DiStefano (2013), os dados são considerados quase normais se o 

valor da assimetria não exceder o valor de 2 e o valor da curtose não exceder o valor de 7. Os 

maiores valores encontrados foram de 1,766 para assimetria e de 3,502 para curtose. Desta 

maneira os dados podem ser utilizados para Modelagem de Equações Estruturais por meio do 

SmartPLS (HAIR et al., 2014). 

 

4.3 Estatística multivariada 

Primeiramente, foi realizada a preparação da base de dados, que é parte essencial de qualquer 

análise multivariada. Nesse sentido, a primeira etapa foi verificar a existência de dados faltantes 

ou perdidos, que segundo Hair et al. (2014), ocorrem quando um respondente deixa de 

responder uma ou mais questões da pesquisa. Após analisada a base de dados, verificou-se que 

não há dados faltantes. A segunda etapa foi a identificação de outliers, que são respostas 

extremas a uma pergunta específica ou a todas as perguntas (HAIR et al., 2014). 

Para a identificação de outliers foi calculada a Distância de Mahalanobis, que foi comparada 

com a distribuição qui-quadrado, por meio da fórmula 1-CDF.CHISQ(MAH_1,DF). Seguindo 

Tabachnick e Fidell (2007) as observações que apresentarem valor inferior a 0,001 são 

consideradas outliers multivariados e podem ser analisadas para possível exclusão. Foram 

identificadas seis observações que se revelaram como possíveis outliers. Para decidir sobre a 

sua exclusão ou não, foram realizados dois procedimentos. Primeiro, os dados foram rodados 

considerando-se os outliers. Depois, foram rodados excluindo-os. Como não houve alteração 

significativa nos resultados, optou-se por mantê-los na base de dados. 

Como última etapa da preparação da base foi verificada a normalidade dos dados, que indica 

o grau em que a distribuição dos dados da amostra corresponde a uma distribuição normal 

(HAIR JR. et al., 2009), apesar de não se tratar de um requisito para rodar a Modelagem de 

Equações Estruturais no Smart-PLS 3.0. Conforme já apresentado na seção da estatística 

descritiva, os dados dessa pesquisa apresentam-se próximos à normalidade e podem ser 

utilizados para a modelagem de equações estruturais, rodada no SmartPLS. 

Uma vez confirmado que os dados atendem às exigências para a análise multivariada, 

seguiu-se para a modelagem de equações estruturais apresentada em duas etapas, seguindo o 

proposto por Ringle et al. (2014). A primeira etapa é a “Avaliação do Modelo de Mensuração”, 



 

 

que engloba a análise dos seguintes critérios: validade convergente, consistência interna, 

validade discriminante e multicolinearidade. A segunda etapa é a “Avaliação do Modelo 

Estrutural”, que compreende as técnicas subsequentes: Teste t, coeficiente de determinação de 

Pearson, tamanho do efeito e validade preditiva. 

Assim, rodou-se o modelo completo, considerando todos os construtos e variáveis 

observadas. Primeiro foi verificada a validade convergente, através dos valores da variância 

média extraída (AVE), que deve seguir o critério de Fornell e Larcker (HENSELER et al., 

2009), ou seja, os valores precisam ser maiores que 0,50 (AVE>0,50). Em seguida, foi 

averiguada a consistência interna, índice que é mensurado através da confiabilidade composta 

(CC), e precisa ter resultados acima de 0,70 para ser considerado satisfatórios em pesquisas 

exploratórias (HAIR et al., 2014). Variáveis com cargas menores que 0,40 também devem ser 

excluídas, pois considera-se valores muito pequenos. 

A partir dessas informações, foi possível fazer o ajuste do modelo em nível de variável 

observada, sendo que para o construto “ACAP” foram excluídos quatro indicadores, 

permanecendo dez; para o construto “estrutura orgânica” foram eliminados três indicadores, 

permanecendo quatro; para o construto “inovação incremental” foi suprimido um indicador, 

restando cinco e para o construto “inovação radical” não houve necessidade de exclusão. Após 

excluídas as variáveis indicadas foi possível chegar ao ajuste da AVE para uma carga superior 

a 0,50 e de confiabilidade composta acima de 0,70, conforme registrado na Tabela 1, nas 

colunas CC e AVE. 

 
Tabela 1 - Validade discriminante em nível de constructo, Validade Convergente e 

Consistência interna 

Constructo 1 2 3 4 CC AVE   

1.ACAP 0.716       0.913 0.513   

2.I.Incremental 0.624 0.796     0.896 0.634   

3.I.Radical 0.510 0.541 0.775   0.913 0.600   

4.Orgânica 0.499 0.393 0.375 0.731 0.820 0.534   

Nota: As cargas em negrito na diagonal são a raiz do AVE 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

   

Depois, foi necessário que o modelo também apresentasse validade discriminante em nível 

de variável observada. Para isso, foi necessário observar as cargas cruzadas (cross loading), 

onde as variáveis observadas devem apresentar cargas fatoriais mais altas nas suas respectivas 

variáveis latentes ou construtos do que em outras (CHIN, 1998). Foi possível observar que há 

validade discriminante em nível da variável observada (VO). 

A próxima etapa é verificar se ocorre multicolinearidade que é mensurada por meio do fator 

de inflação de variância (VIF), que segundo Hair Jr. et al. (2009) refere-se a um valor de VIF 

de no máximo 10 para indicar a sua não ocorrência. Todos os valores ficaram abaixo de 10, 

tanto em nível de variável observada como em nível de construto, indicando que não ocorre 

multicolinearidade. Atendidos os critérios de validade convergente, consistência interna, 

validade discriminante e multicolinearidade, inicia-se a segunda etapa, chamada de “análise do 

modelo estrutural” ou teste de hipóteses. Inicia-se esta etapa rodando o modelo estrutural, cujo 

resultado está apresentado na Figura 4. 

 

 

 



 

 

Figura 4 – Modelo Estrutural  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Neste modelo é possível observar tanto os coeficientes estruturais quanto a significância de 

cada um deles (Teste T). Esses valores permitem organizar a Tabela 2, que apresenta o teste de 

hipóteses das relações diretas. 

 

Tabela 2 - Teste de Hipóteses das relações diretas       

Relação Coef. Estrutural D. Padrão Teste t p valor Situação  

ACAP -> I.Incremental (H4) 0.569 0.060 9.418 0.000 Suportada 

ACAP -> I.Radical (H5) 0.431 0.083 5.160 0.000 Suportada 

Orgânica -> ACAP (H1) 0.499 0.070 7.129 0.000 Suportada 

Orgânica -> I.Incremental (H2) 0.108 0.072 1.509 0.132 Não Suportada 

Orgânica -> I.Radical (H3) 0.160 0.091 1.750 0.080 Não suportada 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Para que uma hipótese seja confirmada, busca-se valores do Teste T superiores a 1,96, que 

indicam uma relação significativa a nível de 0,05 (HAIR JR. et al., 2009). Isso pode ser 

confirmado pelo p valor, que precisa ser inferior a 0,05. Assim, verifica-se que as três primeiras 

relações são suportadas (H4, H5 e H1), e as duas últimas (H2 e H3) não são suportadas. A 

próxima etapa é a avaliação dos coeficientes de determinação de Pearson (R²), Cohen (1988) 

sugere que R²=2% deve ser categorizado como efeito pequeno, R²= 13% como efeito médio e 

R²=26% como efeito grande para as áreas de ciências sociais e comportamentais. A análise 

pode ser observada na Tabela 3. 

 

 

 



 

 

Tabela 3 - R² e r² ajustado   

Constructo R Square R Square Adjusted Explicação 

ACAP 0.249 0.244 Média 

I.Incremental 0.398 0.388 Grande 

I.Radical 0.280 0.269 Grande 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Em seguida foi avaliado o tamanho do efeito (f²), através do qual é possível ponderar o 

quanto cada construto é “útil” para o ajuste do modelo. Valores de 0,02, 0,15 e 0,35 são 

considerados, respectivamente, efeitos pequenos, médios e grandes (HAIR et al., 2014). Os 

valores podem ser observados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Tamanho do efeito     

Constructo ACAP I.Incremental I.Radical Orgânica 

ACAP   0.404 0.193   

I.Incremental         

I.Radical         

Orgânica 0.332 0.015 0.027   

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Observa-se que na relação ACAP e inovação incremental o f² é de 0.404 (efeito grande). Em 

ACAP impactando em Inovação Radical o f² é 0.193 (efeito médio). Na relação Estrutura 

Orgânica e ACAP o f² é 0.332 (efeito médio).  Em Estrutura Orgânica impactando Inovação 

Incremental f² é 0.015 (efeito pequeno) e na relação Estrutura Orgânica e Inovação Radical o f² 

é 0.027 (efeito pequeno).  O último passo é analisar a validade preditiva (Q²) do modelo. Como 

critério de avaliação, os valores de Q² devem ser maiores do que zero (HAIR et al., 2014). Os 

valores encontrados foram todos superiores a zero, indicando que o modelo possui validade. 

 

4.4 Discussão dos resultados 

Conforme apontado na seção anterior, os resultados indicaram que três das cinco hipóteses 

desse trabalho foram suportadas, e duas não foram. A hipótese 1, “A estrutura orgânica impacta 

positivamente na capacidade absortiva” foi aceita, indo ao encontro de outros estudos que 

também encontraram relação positiva entre esses dois construtos (VAN DEN BOSCH, 1999) 

ou entre algumas das características de estruturas orgânicas e a capacidade de absorção 

(PERTUSA-ORTEGA et al., 2010; LIAO et al., 2011) 

Entre as explicações possíveis para a aceitação dessa hipótese, dentro do contexto estudado, 

é possível considerar que as empresas da indústria criativa, que em sua maioria são de pequeno 

porte e teoricamente possuem estruturas mais orgânicas e flexíveis conseguem, conforme 

proposto por Van den Bosch (1999) melhor absorver o conhecimento do ambiente externo e 

processá-lo, impactando positivamente na ACAP. Sendo mais orgânicas, é possível também 

deduzir que elas sejam descentralizadas e mais complexas, características que influenciam, 

conforme Liao et al. (2011) e Ali et al. (2017), significativamente a gestão, o desempenho de 

conhecimento e a capacidade absortiva. Outra possibilidade para o resultado alcançado, é o fato 

de a coleta de dados ter ocorrido durante a pandemia da Covid-19, que se caracteriza como um 

ambiente de grande incerteza e mudanças profundas e amplas, no qual prevalecem estruturas 

mais flexíveis, ou seja, mais orgânicas (DAFT, 2008) e no qual é necessária uma maior 

incorporação de conhecimento, o que pode ser obtido através da ACAP (LIAO et al. 2011). 



 

 

Em síntese, mesmo que os estudos anteriores não tenham ocorrido em contexto similar, é 

possível deduzir que o resultado alcançado nessa hipótese se deve, em grande parte, ao fato de 

a maioria das empresas participantes (66,41%)  da pesquisa serem de pequeno porte, e com uma 

estrutura mais orgânica. Assim, temos que quanto mais orgânica a estrutura, maior será o 

impacto na absorção de conhecimento. E, além disso, acrescenta-se um cenário de grande 

incerteza e mudança, o que “obriga” as empresas a adaptarem suas características estruturais 

para buscar e aplicar novos conhecimentos (soluções), se manterem competitivas e sobreviver. 

As próximas duas hipóteses, “H2 - A estrutura orgânica impacta positivamente na inovação 

incremental” e “H3 - A estrutura orgânica impacta positivamente na inovação radical” não 

foram suportadas. Assim, é necessário levar em consideração que, apesar de grande parte dos 

estudos anteriores afirmarem o contrário, deve se levar em consideração que os resultados não 

são uniformes e até mesmo são contraditórios (KESSLER et al., 2017; ESCRIG et al., 2019). 

Esses resultados levam a reforçar as considerações de Lunenburg (2012), de que nenhuma 

organização possui uma estrutura puramente orgânica ou mecanicista, mas sim uma 

combinação delas, que pode levar as empresas a alcançar ou não a inovação. E, nas empresas 

da indústria criativa participantes dessa pesquisa, supõem-se que possam estar reforçadas as 

características que não estão associadas com a inovação, como por exemplo, maior 

centralização de algumas atividades, o que leva a um comportamento menos inovador, e acaba 

resultando em uma relação insignificante, conforme Dedahanov et al. (2017). 

Por outro lado, podem também podem estar adotando uma estrutura mais informal e com 

menos controles, característica de estruturas orgânicas, que, porém, pode prejudicar a inovação, 

pois a falta de normas e procedimentos formalizados estão associados negativamente com a 

inovação (CABELLO-MEDINA et al., 2011). Há de se considerar também que na era do 

conhecimento, associada a ambientes altamente dinâmicos, as características das estruturas 

organizacionais tradicionais não são mais suficientes para refletir o desenvolvimento 

organizacional e atender as demandas de ambientes baseados no conhecimento, sendo 

necessário incluir diferentes atributos às estruturas. Isso quer dizer que somente a estrutura de 

uma organização não é suficiente para tornar as pessoas inovadoras e transferir essa inovação 

para a empresa, sendo necessária a adoção de práticas específicas (GASPARY et al.; 2018). 

Entre essas práticas, pode-se citar a capacidade absortiva individual e os mecanismos de 

integração social (TUTIDA, 2019), desenvolvimento de P&D (DIAS, 2018) e atributos de rede 

(ZONATTO, 2018). Todos os microfundamentos (indivíduos, processos e estrutura) também 

afetam as rotinas das organizações (FELIN et al., 2012), além de outros elementos que podem 

levar a resultados de inovação, como a liderança transformacional (DUST et al.; 2014). E, neste 

trabalho, foi considerada apenas a estrutura organizacional, o que reforça a tese de que ela, 

sozinha, não é suficiente para gerar inovação. Principalmente em organizações baseadas no 

conhecimento, como a indústria criativa (GINTING et al., 2019), na qual a inovação e 

renovação dependem do uso inteligente dos ativos humanos da empresa (JEWCZYN, 2010). 

Por último, as hipóteses 4 e 5, “A capacidade absortiva impacta positivamente na inovação 

incremental” e “A capacidade absortiva impacta positivamente na inovação radical” foram 

suportadas. Esse resultado vai de encontro aos achados de Liu et al. (2017), Huang et al. (2018) 

e Gallegos e Torner (2018) também apontam relação positiva e significativa entre ACAP e 

inovação, em variados contextos. Assim, entende-se que dentro do contexto da indústria criativa 

também se desenvolvem as dimensões da capacidade de absorção, o que possibilita que elas 

adquiram, assimilem, transformem e apliquem (ZAHRA; GEORGE, 2002) o conhecimento 

obtido do ambiente externo para alavancar a sua capacidade inovativa. 



 

 

Isso nos faz compreender que a capacidade absortiva é um precursor da inovação (REID, 

2019) e componente essencial para gerar inovação em diferentes graus (DIAS, 2018), 

independentemente do tamanho ou sofisticação organizacional e administrativa (FUCHS, 

2015) nos mais diversos setores industriais, incluindo a indústria criativa. Teoricamente essa 

relação ainda pode ser explicada pelo fato das indústrias criativas serem organizações baseadas 

no conhecimento (GINTING et al., 2019), que é explorado, compartilhado e aplicado 

simultaneamente e constantemente para alcançar inovação (KURNIAWAN et al.; 2020). 

 

5. Conclusões, Limitações e futuras pesquisas 

Esta tese teve como objetivo analisar a relação entre estrutura organizacional, capacidade 

absortiva e inovação incremental e radical na indústria criativa. A fim de alcançar o objetivo 

proposto, foi realizada uma pesquisa descritiva, por meio de um levantamento, do qual 

participaram 131 empresas de diversos segmentos pertencentes a indústria, dos Estados da 

região sul do Brasil. Os dados coletados foram analisados quantitativamente através de 

modelagem de equações estruturais. Os resultados encontrados indicam que a estrutura orgânica 

possui uma relação significativa e positiva com a capacidade absortiva, o que responde ao 

primeiro objetivo específico estabelecido, que foi identificar a relação entre estrutura orgânica 

e capacidade absortiva. Entre as explicações possíveis para este resultado, está o fato de que 

empresas com estruturas mais orgânicas, com características como flexibilidade, 

descentralização e complexidade possuem maior capacidade de absorção de conhecimento. 

Através do segundo objetivo específico procurou-se entender a relação entre estrutura 

orgânica e inovação incremental e radical. Os resultados encontrados revelaram que no contexto 

da indústria criativa, diferente do que proposto na revisão teórica, a relação entre estrutura 

orgânica e inovação incremental e radical não foi significativa. Uma das evidências que podem 

suportar este achado é o fato de que nenhuma estrutura organizacional é puramente orgânica e, 

podem estar sendo enfatizadas nas empresas participantes da pesquisa, algumas características 

organizacionais que estão associadas negativamente com a inovação. Outra justificativa é de 

que, em ambientes dinâmicos, as características estruturais tradicionais já não são mais 

suficientes para atender as demandas de conhecimento e refletir no desenvolvimento 

organizacional, sendo necessário considerar outros atributos organizacionais. 

Com o terceiro objetivo específico teve-se o intuito de averiguar a relação entre capacidade 

absortiva e inovação incremental e radical. Os resultados encontrados indicam que existe uma 

relação positiva e significativa entre a capacidade absortiva e a inovação incremental, bem 

como com a inovação radical. Isso nos leva a compreender que as empresas participantes da 

pesquisa fazem adquirem, assimilam, transformam e aplicam o conhecimento adquirido do 

ambiente externo e o transformam em inovação. 

Atendendo aos objetivos específicos propostos, esta pesquisa contribui com diversas lacunas 

teóricas apontadas para cada um dos construtos estudados bem como na relação entre eles. 

Destaca-se o avanço dos estudos sobre o design organizacional, da capacidade absortiva e da 

inovação em contextos e setores novos, que neste caso é a indústria criativa. Sobre o setor 

econômico estudado, a indústria criativa, o estudo também contribui para a diminuição de 

alguns gaps. Inclui-se o avanço nos estudos em setor econômico com características 

organizacionais diferenciadas, a compreensão do fluxo de conhecimento dentro dessas 

empresas e de forma geral, no avanço da literatura sobre a indústria criativa. 

Esta pesquisa apresenta algumas limitações, as quais se constituem como oportunidades para 

estudos futuros. Assim, sugere-se estudos incluindo outros tipos de estrutura, como a 



 

 

mecanicista por exemplo, e também outros tipos de inovação, como a inovação disruptiva, 

inovação tecnológica e inovação aberta. Outra limitação é a participação de empresas de 

diferentes portes e de diversos segmentos da indústria criativa. Recomenda-se, portanto, novos 

estudos em uma amostra com empresas do mesmo porte, permitindo compreender se os 

resultados são os mesmos. Da mesma forma, o estudo pode ser replicado em amostras onde 

todas as empresas se enquadram no mesmo segmento da indústria criativa, permitindo fazer um 

comparativo entre diferentes segmentos desse setor econômico.  

Ainda, o presente resultado é válido para a região sul do Brasil. Assim, é possível também 

replicar o estudo em diferentes regiões do país, ou com uma amostra nacional, para verificar se 

os resultados se confirmam ou não. Por fim, outra restrição está no fato desse estudo ser apenas 

quantitativo. Um estudo qualitativo permitiria agregar novos conhecimentos, em maior 

profundidade, para a melhor compreensão da relação entre a estrutura organizacional, 

capacidade absortiva e inovação incremental e radical. 
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A INFLUÊNCIA DA INOVAÇÃO DIGITAL NA DEFINIÇÃO DO 

MODELO DE NEGÓCIO: UM ESTUDO DE CASO 
Resumo: Este artigo adota uma perspectiva da inovação digital e seu impacto na definição de 

um modelo de negócio. Para entender melhor este fenômeno, foi realizado um estudo de caso 

em uma empresa do setor de varejo. Em entrevista com executivo da empresa e análise 

documental sobre o processo da transformação digital através de investimentos em plataformas 

digitais, buscamos entender a trajetória das mudanças em resposta às disrupções digitais no 

setor. Nossos achados apontam que o sucesso das plataformas digitais está fundamentado pela 

introdução da inovação digital nas decisões estratégicas do negócio e pelo desenvolvimento de 

produtos e serviços potencialmente simples e convenientes ao cliente. Todavia, para serem 

consideradas bem-sucedidas, essas plataformas digitais foram totalmente desenvolvidas e 

implementadas com ajuda de parceiros (desde a fase conceitual ao uso real), com a sua adoção 

para além dos limites de um grupo ou nicho, e voltadas a fins de comercialização.  

Keywords: inovação digital, plataformas digitais, estudo de caso, modelo de negócio 

 

1.  Introdução 

A inovação digital alcançou em ritmo significativo vários setores de negócios através 

da utilização de plataformas digitais devido à facilidade e à disponibilidade de acesso as redes 

sociais com maior possibilidade de oferta e procura por produtos e serviços. As plataformas 

digitais ou tecnologias digitais podem ser entendidas como a materialização da inovação digital 

(Karimi & Walter, 2015). 

Há muitos pontos de vista e distintos argumentos sobre a inovação digital, o que torna 

sua teoria mais complexa do que concisa e precisa (Si & Chen, 2020). Um status quo de caos e 

de fragmentação causou ainda mais incompreensão sobre o assunto, aumentando a 

probabilidade de o conceito se tornar apenas um “chavão” de negócios (Nagy et al., 2016). 

Sendo assim, é fundamental estabelecer a classificação e o entendimento das reais conotações 

(Danneels, 2004; Markides, 2006) dos fatores de influência e do potencial da inovação digital 

na definição dos modelos negócios (Kranz et al., 2016; Leonard-Barton, 1992). 

Apesar do debate animado na literatura, os fatores de influência da inovação digital (Si 

e Chen, 2020) no nível do indivíduo e da organização abrem também uma discussão sobre os 

efeitos da seleção, identificação e reconfiguração de recursos (Helfat et al., 2009; Teece, 2007), 

bem como sobre modelos de negócios flexíveis e dinâmicos (Kranz et al., 2016), como fatores 

favoráveis a uma reação mais promissora aos impactos das transformações digitais na criação 

de valor e na obtenção de vantagem competitiva sustentável (Alberti-Alhtaybat et al., 2019). 

Ainda assim, os fatores de influência no nível do mercado / indústria e de país, reforçam 

contextos econômicos competitivos que exigem mudanças contínuas de abordagens 

estratégicas, organizacionais e gerenciais, orientadas para o desenvolvimento disruptivo (ou 

revolucionário) de produtos, serviços, processos e modelos de negócios (Christensen, 1997; 

Tidd & Bessant, 2018). Isto ocorre também em países da América Latina como o Brasil, onde 

as estruturas ainda não atingiram a maturidade apropriada para a disrupção. Por isso, este estudo 

busca responder à questão de pesquisa sobre como a inovação digital influencia o desenho do 

modelo de negócio?  Utilizando uma pesquisa qualitativa, no método estudo de caso, em uma 

empresa do varejo, analisamos o impacto da inovação digital através do uso das plataformas 

digitais na mudança e desenho de seu modelo de negócio investigando o ecossistema digital 



 

 

construído pela organização, a fim de entender este fenômeno num contexto regionalizado 

(Katz, 2015). 

Katz (2015) destacou que, embora 50% da população latino-americana seja participante 

ativa do universo digital, a oferta local de produtos e serviços acaba não se consolidando em 

um processo dinâmico e sustentável de criação de valor – condição que é de suma importância, 

dado o potencial de criação de um mercado regional para gerar economias de escala e criar uma 

oferta competitiva capaz de atingir nível mundial. Por isso, é relevante analisar e compreender 

integralmente a inovação digital, por meio dos ecossistemas digitais, tanto em escala global 

quanto regional. Tal compreensão permite estabelecer uma base empírica capaz de auxiliar na 

definição de estratégias e de políticas pertinentes ao objetivo de maximizar a criação de valor 

na região ou setor, contribuindo, desse modo, com o seu desenvolvimento econômico. 

Adicionalmente, os efeitos da inovação digital não são totalmente conhecidos, o que 

torna o âmbito das pesquisas sobre o assunto ainda mais interessante, desafiador e estratégico 

para as empresas, em termos de sua complexidade e diversidade. Atualmente, em reação a essas 

forças digitais, as empresas estão se movendo rapidamente no desenvolvimento e ampliação da 

capacidade de suas plataformas digitais (Karimi & Walter, 2015, 2021); oferecendo novas 

soluções e implementando modelos on-line de negócios. 

Nossos achados apontam que o sucesso das plataformas digitais está fundamentado pela 

introdução da inovação nas decisões estratégicas do modelo de negócio e pelo desenvolvimento 

de produtos e serviços potencialmente mais baratos, simples e convenientes (Si & Chen, 2020). 

Todavia, para serem consideradas bem-sucedidas, essas tecnologias digitais precisam ser 

totalmente desenvolvidas e implementadas (desde a fase conceitual ao uso real), com a sua 

adoção para além dos limites de um grupo ou nicho, voltada a fins de comercialização (Marx 

et al., 2014).  

Este estudo contribui para a teoria e para a prática por seu caráter estratégico, reforçando 

a importância de identificar as dimensões da inovação digital e seu potencial para sustentar o 

delineamento dos elementos centrais da transformação digital (Hinings et al., 2018) e do 

caminho da inovação nos modelos de negócios. Este estudo está estruturado para entender um 

pouco melhor estas relações em um breve referencial teórico sobre o tema, passando pelo 

método da pesquisa, os resultados encontrados e sua conexão com a literatura, terminando em 

uma conclusão sobre o tema. 

 

2.  Referencial Teórico 

Este referencial teórico destaca os conceitos da inovação digital, desde a sua origem até 

a perspectiva mais contemporânea, passando pelo entendimento da disrupção digital, das 

plataformas digitais, além de abordar a inovação de modelos de negócios. 

 

2.1  Inovação Digital  

Ao estudar a indústria de unidades de disco, durante as décadas de 1970 até1990, 

Christensen (1997) notou que o padrão da dinâmica entre concorrentes era inconsistente em 

relação às descobertas do passado. O autor propôs, então, uma explicação alternativa para o 

recorrente fracasso do incumbente em responder às inovações digitais, dando origem, assim, à 

teoria da inovação disruptiva (Christensen, 1997). 

Com base na teoria da dependência de recursos (Salancik & Pfeffer, 1978) e no conceito 

de rede de valor (Christensen & Rosenbloom, 1995), Christensen (1997) ampliou suas 

observações e detectou que o progresso tecnológico ultrapassava a capacidade dos 



 

 

consumidores de utilizarem a melhoria, em qualquer camada do mercado. A partir disso, 

concluiu que as inovações disruptivas tendem a serem perturbadoras, porque introduzem 

produtos e proposições de valor discordantes dos hábitos predominantes, o que destrói 

competências, gera descontinuidades e exige mudanças de comportamentos. 

Nasceu, então, o “dilema do disruptor”, segundo o qual as tecnologias disruptivas 

geralmente redefinem a trajetória da inovação, em razão do(a): (a) introdução de novos 

produtos/serviços, que podem não ser tão bons, ou comercialmente viáveis, ou porque atendem 

apenas a critérios exigidos pelos principais clientes do mercado estabelecido; (b) oferta de 

novos benefícios, como simplicidade, conveniência, facilidade de uso, confiabilidade, 

facilidade de acesso e preço baixo; (c) utilização de modelos de negócios de baixo custo ou 

iniciação de pequenos negócios; e (d) aproveitamento das fraquezas competitivas e dos pontos 

cegos de mercado (Christensen, 1997; Danneels, 2004). As tecnologias disruptivas, dessa 

forma, mudam a base da concorrência, as matrizes de desempenho pelas quais os incumbentes 

competem, e as posições dos atores envolvidos nas redes de valor (Christensen, 1997). Assim, 

a atenção da academia e da comunidade empresarial foi atraída, tornando a inovação disruptiva, 

posteriormente, tema de pesquisa no campo da gestão estratégica e da inovação, surgindo uma 

nova maneira de pensar os novos negócios, as formas de obter sucesso e de ajudar incumbentes 

históricos a alcançar o desenvolvimento sustentável (Shang et al., 2019). 

Recentemente, ao integrar diferentes abordagens para definir a inovação disruptiva, Si 

e Chen (2020) propuseram, entre as suas principais características, que o construto: (a) satisfaz 

um processo, não alguns resultados específicos (Ansari et al., 2016; Christensen et al., 2018; 

Schmidt & Druehl, 2008); (b) tem como objetivo inicial o foco nos mercados novos ou de ponta 

(Govindarajan & Kopalle, 2006); e (c) desenvolve produtos/serviços no mercado principal, em 

geral, inferiores aos existentes, em atributos de desempenho, pelos quais os consumidores estão 

mais interessados, encontrando valor (ou seja, são suficientemente bons, mais baratos, mais 

simples, melhores, e mais convenientes) (Christensen et al., 2018; Crockett et al., 2013; 

Danneels, 2004; Govindarajan & Kopalle, 2006). Além disso, as inovações digitais não se 

desenvolvem somente ao longo das trajetórias tecnológicas existentes (Bergek et al., 2013; 

Dosi, 1982; König et al., 2012), pois os atributos dos produtos/serviços fornecidos continuarão 

a melhorar até que as necessidades dos consumidores sejam atendidas e, gradualmente, 

consigam penetrar no mercado convencional (Christensen & Rosenbloom, 1995; Crockett et 

al., 2013; Govindarajan & Kopalle, 2006). 

Refletindo sobre os estudos e as definições da inovação disruptiva através das 

tecnologias digitais (Christensen, 1997), destacamos os seguintes pontos-chave: (a) como a 

disrupção é um fenômeno relativo, pode ser perturbadora para um incumbente e, ao mesmo 

tempo, tida como uma inovação sustentável por outros participantes do mercado (Yu & Hang, 

2008); (b) os incumbentes históricos podem não ser substituídos necessariamente, ou seja, há a 

possibilidade de esses continuarem seus negócios em apenas um nicho de mercado (Schmidt & 

Druehl, 2008; Yu & Hang, 2008); e (c) enquanto alguns estudiosos argumentam que o conceito 

de inovação de Christensen é uma teoria post-hoc, incapaz de fornecer previsões (Danneels, 

2004; Tellis, 2006), outros sugerem que este tipo de inovação pode fornecer informações 

preditivas (Govindarajan & Kopalle, 2006; Schmidt & Druehl, 2008).  

De acordo com Si e Chen (2020), a disrupção não é meramente defendida pelos 

resultados da tecnologia, já que ela não é um evento, mas um processo. Como outras teorias de 

gestão, a pesquisa sobre inovação digital evoluiu, de mais qualitativa, nos seus primeiros dias, 

para mais empírica, nos últimos anos. Seu conteúdo também se expandiu, da tecnologia digital 



 

 

para sua extensa exploração nos modelos de negócios, produtos, estratégias, e condições 

internas e externas de incumbentes (Foss & Saebi, 2018; Teece, 2010). Além disso, o 

desenvolvimento de tecnologias emergentes, incluindo big data e blockchain, bem como os 

novos cenários sociais e tecnológicos (por exemplo, o compartilhamento da economia), foram 

ainda mais investigados recentemente, o que mostra claramente que mais pesquisadores 

notaram as mudanças e se esforçam para estudar essas orientações (Si & Chen, 2020). 

Na inovação digital, um processo maior de mudança é identificado – a transformação 

digital – que corresponde aos efeitos interrelacionados de várias inovações digitais e dos novos 

atores (e constelações de atores) por ela trazidos, bem como práticas, estruturas, crenças e 

valores, que ameaçam, mudam, complementam ou substituem as regras existentes no jogo dos 

incumbentes, ecossistemas, indústrias ou segmentos (Hinings et al., 2018). A transformação 

digital, portanto, é um efeito agregado, que desencadeia e é estimulado por inúmeras inovações 

digitais, algumas das quais capazes de gerar “choques” sistêmicos.  

Vale destacar que inovação digital e transformação digital são fenômenos distintos, pois, 

além de a inovação digital se desdobrar mais rapidamente do que a transformação digital, 

constitui uma manifestação de processos específicos de inovação, em vez de efeitos agregados. 

Desse modo, os processos disruptivos têm agentes identificáveis, em termos de iniciadores e 

alvos, e cada inovação digital envolvida visa atacar, minar ou tornar obsoletos os mecanismos 

de outros atores (também ultrapassados) para a criação e a captura de valor (Skog et al., 2018). 

Assim, em um processo de inovação digital, causas e efeitos podem ser rastreados de forma 

circular, isto é, do nível do incumbente ao nível sistêmico e de volta ao nível do incumbente. 

(Skog et al., 2018). 

 

2.2  Plataformas digitais 

A noção geral de inovação digital abordada na seção anterior, enquadra-se, de modo 

geral, como um tipo de turbulência ambiental, induzida pela tecnologia digital, que é capaz de 

produzir transtornos em nível industrial. Assim, a digitalização e as plataformas digitais, que 

são manifestações específicas de inovação digital, são também entendidas como artefatos ou 

processos que podem levar à dissolução das tradicionais condições de uma modelo de negócio, 

para capturar valor ou para organizar a produção (El Sawy et al., 2010; Karimi & Walter, 2015; 

Rauch et al., 2014). 

Sendo assim, a plataforma digital pode potencializar a rede de trabalho, gerar o efeito 

escala e dar ao consumidor a escolha de “onde” e “quando” consumir um produto ou serviço. 

As mídias sociais, a análise de dados e a computação móvel e em nuvem, criam, com isso, 

enormes desafios às empresas (Karimi & Walter, 2015), que buscam distribuir seus produtos e 

serviços de maior qualidade a preços mais baixos, via plataformas digitais (Xiao, Wu, Xie, & 

Hu, 2019). O uso dessas plataformas também é percebido como ação estratégica, um meio de 

potencializar resultados e ampliar oportunidades de desenvolvimento de novos negócios, 

impulsionados por alianças (Helfat et al., 2009) com diferentes agentes do ecossistema. Tais 

plataformas têm potencial para suportar o dinamismo da transformação, por antever soluções, 

em reação aos problemas mais tangíveis da sociedade. 

Apropriadamente suportada pelas plataformas digitais, a adoção do conceito da Internet 

of things (IoT) também permite às empresas empacotar novas soluções de maneira simples, a 

baixo custo, por meio de novas redes de valor (Christensen et al., 2018). São especialmente 

importantes a conexão em larga escala e, ao mesmo tempo, a personalização de experiências, 



 

 

pois abrem caminho para que hábitos predominantes sejam perturbados, gerando 

descontinuidades que exigem mudança de comportamentos (Karimi & Walter, 2015). 

Gawer (2011) define plataforma como blocos de construção que atuam como uma base 

para o desenvolvimento, por uma série de empresas, tecnologias, serviços complementares ou 

produtos (Gawer, 2011). As plataformas digitais organizam os recursos de TI em estruturas de 

sistemas para integrar transações entre diversas empresas e consumidores e empresas 

(Bharadwaj et al., 2013; Tilson et al., 2010). Esses recursos fornecem padrões, conectividade e 

regras para medir a produção, a entrega de conteúdo digital e informação entre os usuários que 

utilizam tais plataformas (Karimi & Walter, 2015). 

Isso induziu novas formas de negócios e estratégias digitais (Bharadwaj et al., 2013; 

Pagani, 2013), sendo que, para adotar uma estratégia digital, as empresas precisam ser digitais 

primeiro, criando produtos digitais atraentes, com conteúdo original, em plataformas à escolha 

de seus clientes (Kirchner, 2011; Seybold, 2001). A estratégia digital, no entanto, não significa 

apenas estar disponível on-line, mas se desenvolver de forma contínua. Ao adotar essa 

estratégia, haverá, na opinião de alguns pesquisadores: (a) mais envolvimento do público, 

aumentando a qualidade do conteúdo compartilhado; (b) crescimento mais robusto de 

plataformas e públicos digitais; (c) estrutura de custos mais eficiente, aproveitando “a nuvem e 

o público”; (d) mais oportunidades de receita; e (e) mais lucros, alocando recursos para a criação 

econômica de conteúdo e vendas, oriundos não apenas do modo de produção herdado 

(Kirchner, 2011).  

Nesse sentido, a plataforma digital representa uma mudança da capacidade de 

coopetição – definida na literatura como uma relação simultaneamente cooperativa e 

competitiva – adotada por empresas que provocam a disrupção, procuram suporte de parceiros, 

abrindo a oportunidade de criação e/ou modificação da forma de atuação do ecossistema para 

o desenvolvimento da inovação digital. Isso leva à transformação atitudes e visões mais isoladas 

da empresa, para um sistema colaborativo, integrando novos atores no progresso tecnológico 

(Ansari et al., 2016). 

As tecnologias digitais permitem às empresas desenvolverem novos modelos de 

negócios, em um curto espaço de tempo, o que salienta a importância da plataforma digital 

como meio de integração entre os processos organizacionais de inovação, que se tornam 

modulares, distributivos, com maior engajamento e potencial de escalabilidade (Helfat et al., 

2009). Amplia-se, desse modo, a união de diferentes departamentos e culturas, entre outras 

vantagens. Isso pode levar essas empresas a atravessarem fronteiras de tempo e espaço, 

desenvolvendo novas formas de trabalho e de relacionamento com o mercado e com o 

ecossistema dos quais fazem parte (Pagani, 2013). 

Ao usar a plataforma digital, é possível disseminar e compartilhar conhecimentos entre 

grupos de pessoas, o que, por sua vez, ajudar a otimizar e a aprimorar os processos de trabalho 

existentes (Müller & Hundahl, 2018). A gestão do conhecimento (Kranz et al., 2016), via 

plataforma digital, pode ser aproveitada em termos de colaboração interna, por meio de 

intranets, e, igualmente, em relação ao compartilhamento de conhecimento, pelos extranets 

(Lee, 2001). Por meio da plataforma digital, o efeito da economia de escala é muito maior, 

assim como os efeitos sobre o acesso à informação, à mobilidade, à conectividade, à segurança, 

ao entretenimento, à logística, entre outros. Isso dá prerrogativa para decidir quando e onde 

vivenciar uma nova experiência ou jornada digital, desde que haja controle, escolha e 

conveniência em relação ao mercado (Ansari et al., 2016; Gholampour Rad, 2017). 

 



 

 

2.3  Inovação dos modelos de negócios 

Para Christensen e Raynor (2013), é o modelo de negócios, no qual a tecnologia foi 

implantada, que paralisa os líderes atuais, ou seja, a inovação digital não é um problema de 

tecnologia, mas do modelo de negócios (Christensen & Raynor, 2013). Nesse sentido, Teece 

(2010) enfatiza que um modelo de negócios descreve a lógica empresarial e o modo como gera 

valor para o cliente (Teece, 2010). Do ponto de vista de Si e Chen (2020), o conceito de modelo 

de negócios constitui uma unidade de análise apropriada, quando se deseja entender o potencial 

da inovação, por meio do uso de TI (Si & Chen, 2020). 

Vários autores concordam que os modelos de negócios flexíveis e dinâmicos contribuem 

efetivamente para a criação de valor e de vantagem competitiva sustentável, possibilitando um 

adequado gerenciamento da inovação (Alberti-Alhtaybat et al., 2019). No entanto, deve-se 

notar que este contexto adota, em geral, modelos de negócios completamente diferentes, não 

apenas os sustentáveis, do ponto de vista econômico. Inclui também a realidade dos mercados, 

as expectativas dos clientes e as pressões competitivas (Cozzolino et al., 2018; Markides, 2006). 

Outras pesquisas destacam que o papel do modelo de negócios é levar à negociação 

comercial da inovação (Chesbrough, 2010). Embora esses modelos sejam constantemente 

redesenhados, especialmente em ambientes de alta velocidade, como a indústria de software, 

estudos anteriores somente os examinaram, predominantemente, sob uma perspectiva estática. 

Isso indica que tais pesquisas não levavam em conta os processos internos organizacionais, 

relacionados à mudança de um modelo tradicional para outro, em relação a implementação de 

uma inovação digital (Govindarajan & Kopalle, 2006). 

Sendo assim, nos últimos anos, pelo menos as seguintes visões teóricas foram aplicadas 

ao entendimento dos modelos de negócios (estáticos) e da inovação dos modelos de negócios 

(dinâmicos). São elas: (a) capacidades dinâmicas (Helfat et al., 2009); (b) rigidez de ameaças e 

teorias de perspectiva (Saebi et al., 2017); (c) empreendedorismo (Foss & Saebi, 2018); (d) 

cognição gerencial (Gholampour Rad, 2017); (e) desempenho (Zott & Amit, 2008); (f) 

replicação (Winter & Szulanski, 2001); e (g) competição (Velu & Jacob, 2016). 

Mesmo com toda essa experimentação e aplicação, de fato, ainda há, 

surpreendentemente, pouco acordo sobre qual é a natureza da(s) unidade(s) de análise, ou seja, 

o que são modelos de negócios (estáticos) e a inovação dos modelos de negócios (dinâmicos) 

(Kranz et al., 2016). Discussões e revisões recentes abordaram essas dimensões e mostram que 

a variedade de definições é ampla, não sendo claro se são mutuamente consistentes (Foss & 

Saebi, 2018; Saebi et al., 2017). Partindo para a análise sobre a dinâmica da inovação nos 

modelos de negócios, Kranz et al. (2016) também revisitaram a literatura, identificando três 

pilares importantes para a pesquisa: (1) os modelos de negócios nas indústrias de TI; (2) os 

digitais; e (3) aqueles com suporte de TI no seu desenvolvimento e gerenciamento.  

A primeira categoria – a indústria de TI, é particularmente relevante para o estudo da 

dinâmica do modelo de negócios, devido às rápidas mudanças tecnológicas atuais (Kranz et al., 

2016) e sua proximidade com as demandas da era digital. Por isso, os autores concentraram os 

esforços no entendimento da capacidade de absorção e na ambidestria organizacional, pois a 

literatura sugere que ambas desempenham papel fundamental na detecção, na compreensão e 

na reação às mudanças ambientais (Khanagha et al., 2018; Lucas & Goh, 2009). Há, inclusive, 

nesse sentido, valiosas evidências empíricas sobre como essas habilidades afetam o processo 

de mudança do modelo de negócios, em estudos que estão em desenvolvimento (Kranz et al., 

2016). A segunda categoria, com modelos de negócios digitais, devido às atividades nos 

mercados de consumo de software e hardware prontos para uso, identifica-se a capacidade de 



 

 

absorção relacionada com experiências e conhecimento sobre esses mercados.  A terceira 

categoria engloba o suporte de TI para desenvolver e gerenciar modelos de negócios (por 

exemplo, linguagens de modelagem ou simulação), por meio do desenvolvimento de 

ferramentas para visualização, simulação ou decisão de suporte (Kranz et al., 2016; Kundisch 

et al., 2012; Veit et al., 2014). 

Em resumo, para identificar e avaliar o potencial das inovações digitais, a capacidade 

de absorção é a mais indicada, enquanto a ambidestria é uma capacidade organizacional 

essencial para integrar e reconciliar atividades exploratórias, em relação aos modelos de 

negócios novos e estabelecidos. Segundo Lucas Jr. e Goh (2009), a observação mais importante 

sobre a inovação digital é que os altos executivos precisam reconhecer as ameaças e as 

oportunidades de novas informações (Helfat et al., 2009), bem como as tecnologias emergentes 

e os recursos marechais para a mudança (Kranz et al., 2016). 

 

3.  Metodologia 

Este estudo adota uma abordagem de estudo de caso (Eisenhardt, 1989). Os estudos de 

caso são adequados para explorar ambientes pouco delimitados ou em rápida mudança (Sarker 

et al., 2013). Isso ocorre porque a adaptabilidade da coleta e análise de dados em estudos de 

caso incentiva os pesquisadores a se aprofundarem nas causas subjacentes dos fenômenos, 

ajudando-os a responder a perguntas de “por que” e “como” (Renwick & Gleasure, 2021). Este 

estudo se concentrou na trajetória de uma empresa do segmento de varejo e sua estratégia com 

plataformas digitais ao longo do desenvolvimento de seu modelo de negócio. A empresa está 

no mercado há mais de 35 anos, e conta com uma rede de 93 lojas. Presente no interior de São 

Paulo a empresa conta com cerca de 1.700 funcionários e 2 milhões de clientes fidelizados. Ela 

é também uma das maiores redes varejistas do estado de São Paulo há quase 40 anos. São mais 

de 60 lojas físicas e uma loja online. A empresa trabalha com uma estratégia de aquisições de 

novos negócios além de fortes relações com parceiros de divulgação de seus produtos através 

de plataformas digitais em Marketing de Afiliados. O marketing de afiliados é uma forma de 

publicidade on-line. A empresa também trabalha com uma plataforma digital que permite 

pequenos empreendedores serem parceiros e venderem seus produtos, além da sua plataforma 

digital principal onde lança produtos de marca própria e parcerias com grandes marcas 

associadas.  

Para entender esta estratégia múltipla de plataformas digitais, adotou-se um desenho de 

pesquisa de caso único por dois motivos. O primeiro, o pesquisador principal neste estudo 

possuía relacionamentos estabelecidos com um membro da diretoria da empresa, o que gerou 

confiança e compreensão mútua sobre a oportunidade de acesso à pesquisa e franqueza de 

discussão que, de outra forma, poderiam ter sido difíceis de obter. A segunda razão para o 

design de caso único é a tendência de abordagens de caso único para aumentar a imersão dos 

pesquisadores e permitir que os dados 'falem', aumentando assim a sensibilidade a variáveis 

emergentes, ou observações, que conflitam com as expectativas (Flyvbjerg, 2006; Renwick & 

Gleasure, 2021). Uma análise de caso único também ajuda os pesquisadores a fornecer uma 

descrição menos redutiva dos fenômenos em estudo (Darke et al., 1998; Patton, 2010; Renwick 

& Gleasure, 2021). Assim, a capacidade de gerar valor a partir de circunstâncias fortuitas e 

amostragem oportuna foram trazidas à tona pela abordagem de caso único. 

Os principais meio de coleta de dados foram uma entrevista realizada de março de 2022, 

análise documental e análise das plataformas digitais disponibilizadas pela empresa. A 

entrevista foi compilada e transcrita, depois analisada. Essa abordagem nos permitiu manter um 



 

 

direcionamento exploratório durante a análise e evitar o estreitamento prematuro em quaisquer 

conceitos sobre inovação digital específicos. Usamos a leitura repetida e exaustiva dos dados 

para identificar diferentes possíveis subcategorias de conceitos e práticas relacionados ao uso 

das plataformas digitais e estratégia de inovação digital do modelo de negócio. 

 

4.  Análise e Discussão dos achados 

 

4.1  Direcionadores para a Inovação Digital  

A empresa obtém sucesso há 40 anos, com uma filosofia de satisfação dos clientes. 

Através de constantes ações e campanhas, cuidando dos detalhes na qualidade do atendimento 

feito por profissionais capacitados. E este tem sido fator diferencial de atração e fidelização dos 

clientes. Através das marcas próprias e franquias a empresa tem sua estratégia desenhada com 

base em plataformas digitais. Esta abordagem pode ser vista na literatura acadêmica (Albertin, 

2010; Bharadwaj et al., 2013; Pagani, 2013), onde a estratégia de competitividade é 

determinada por várias mudanças tecnológicas, como o uso das plataformas digitais (Karimi & 

Walter, 2015, 2016), que oferece oportunidades de ganho de mercado, atraem desafios 

significativos na assimilação do novo como também no acompanhamento da concorrência.  

A política flexível de desenvolvimento de novos negócios também permite uma atuação 

em grandes eventos, como é o caso do Fashion Days – um dos mais relevantes desfiles de moda 

nacional e ferramenta de democratização de estilos e tendencias da moda – e do Circuito 

Running FILA, circuito de corrida do interior paulista. A empresa investe em instituição sem 

fins lucrativos desde em 2011 criada com o intuito de contribuir com ações socioambientais, 

retirando do meio ambiente calçados usados, fomentando a logística reversa e oferecendo as 

pessoas com deficiência, autonomia e inclusão social. 

Estas atividades adicionais ao uso da tecnologia são importantes na atividade genérica 

da empresa, onde ela estabelecer um relacionamento com seu ecossistema (Karimi & Walter, 

2015) entre o plano organizacional global e o plano de uso de tecnologias. Constantemente 

busca-se diferenciais na experiência do consumidor, através de novos canais digitais de venda 

ou atendimento personalizado nas lojas físicas. Segundo Albertin (2010), as empresas têm 

encontrado sucesso a exploração de novas oportunidades de negócio no ambiente de comércio 

eletrônico, incluindo a participação em mercados sem restrições de localização física e atuação 

como intermediárias em novos processos de negócio, entre outras ações. 

É sabido pela empresa que processo de Transformação Digital se inicia pelo 

desenvolvimento de sua cultura, por isso realiza-se diversas iniciativas internas para seus 

funcionários utilizando programa de ideias e inovação, metodologias ágeis, “squads” 

multidisciplinares e mais recentemente a inovação aberta para desenvolver processos, acelerar 

os resultados, e resolver desafios do varejo. A literatura sobre o desenvolvimento de 

capacidades nas organizações tem sido ampla trazendo conceitos dinâmicos sobre os aspectos 

relativos ao papel do indivíduo e o uso da tecnologia (Albertin & Albertin, 2005; Helfat et al., 

2009). Estas ações corroboram com conceitos seminais sobre capacidades dinâmicas 

(Eisenhardt & Martin, 2000; Helfat et al., 2009; Teece et al., 1997) na habilidade de construir, 

integrar e reconfigurar recursos para responder as rápidas mudanças do ambiente. Além disso, 

também corroboram com a teoria baseada em recursos (Barney, 1991) habilidade de integrar, 

construir e reconfigurar competências internas e externas, mas considerando-as como uma 

oportunidade de se defender de uma ameaça do ambiente. 



 

 

Neste sentido, a empresa busca entender os influenciadores do seu ecossistema de 

negócio, adaptando suas estratégias e ações conforme as características de seu ambiente 

empresarial, também visto pela literatura como algo relevante no contexto do comércio 

eletrônico (Albertin, 2010).  Segundo Albertin (2010), “o ambiente empresarial atual, por um 

lado, tem exigido que a tecnologia de informação ofereça soluções e suporte para suas novas 

necessidades e, por outro lado, exige a identificação e o aproveitamento de novas oportunidades 

que a tecnologia de informação oferece. O comércio eletrônico pode ser considerado um grande 

facilitador e viabilizador do novo ambiente empresarial”. 

 

4.2  Comércio Eletrônico e Inovação Digital  

A empresa é um player importante do varejo multimarca que entendeu a necessidade de 

mudança em seu modelo de negócio para não morrer. Primeira varejista da região a adotar o 

conceito de omnichannel em suas lojas, promove integração de seus canais não só para estreitar 

a relação entre o digital e o físico, mas também aprimorar o seu relacionamento com o cliente 

(Kirchner, 2011). Durante a entrevista, o executivo apresentou uma reportagem do atual 

presidente do conselho afirmando: "O cliente quer o simples, quer o melhor produto de seu 

gosto, em um ambiente confortável, sendo recebido com um bom atendimento. Entretanto, para 

construir tudo isso, é necessário ter uma estrutura de gestão e dados confiável e eficaz", diz o 

CEO, a segunda geração à frente da empresa” 

Esta estratégia permite que os clientes comprem online (pelo e-commerce) e retirem em 

qualquer espaço físico (lojas da rede). Neste formato, o cliente chega na loja, apenas com o 

CPF e retira seu produto sem precisar de um atendente. Adicionalmente, mas como projeto 

piloto em algumas lojas, os funcionários da empresa podem checar a disponibilidade do produto 

em estoque pelo celular. O visual merchandising das lojas também acompanhou a 

modernização do autoatendimento.  A maior parte dos produtos está exposta - independente de 

vitrines - o que torna a compra mais interativa", e esse conceito tem sido ampliado desde 2019 

em mais de 10 lojas. Segundo Burström et al. (2021), por meio de tecnologias, os clientes 

podem receber uma gama muito maior de serviços digitais do que a oferta de produtos padrão 

(Burström et al., 2021).  Com a implementação de remodelamento do modelo de negócio, novas 

tecnologias e treinamentos, a empresa elevou em 20% as vendas e a fidelização dos clientes. 

"Até o fim de 2022, nossa expectativa é que 50% da rede já esteja operando neste sistema". 

Seybold (2001) também enfatizou que poucas empresas se deram ao trabalho de olhar 

o “cenário do cliente”, ou seja, o amplo contexto no qual os clientes selecionam, compram e 

usam produtos e serviços. Este não é o caso, pois a empresa tem dedicado total atenção a este 

cenário do cliente (Kirchner, 2011; Seybold, 2001). Como resultado, a empresa busca não 

perder rotineiramente oportunidades de aprofundar a fidelidade de seus clientes e expandir suas 

vendas. Ao desenvolver o “cenário do cliente”, ela tem aprendido a importância de 

descentralizar seu site de compras na Web e como os custos extras da descentralização podem 

ser superados pelas margens de lucro mais altas geradas pelos clientes on-line. Isso significa 

usar cenários de clientes como base para todo o seu negócio. Ao pensar amplamente sobre os 

desafios que seus clientes enfrentam, a empresa busca encontrar maneiras de facilitar a vida 

deles - e, assim, ganhar sua lealdade com produtos e serviços simples, melhores e convenientes 

(Christensen et al., 2018; Crockett et al., 2013; Danneels, 2004; Govindarajan & Kopalle, 

2006). 

Acreditar na transformação digital é um paradigma de transformação comportamental 

na mentalidade da empresa, e a tecnologia é o caminho para tal. Isso exige mentalidade 



 

 

multimídia (Karimi & Walter, 2021) para toda a empresa. Segundo o executivo: “Uma loja 

multimarca tem impacto no varejo, mas é necessário se reinventar, em experiência, tamanho, 

atendimento e visual merchandising. As demandas dos clientes estão mudando, então é preciso 

acompanhar. O cliente quer consumir através de novas experiências de compra, e quem não 

entender isso não sobreviverá. Este mercado está em processo de depuração, só irão 

permanecer as melhores". Esta abordagem empresarial também é sustentada na literatura 

através das definições de sobre transformação digital como uma forma de repensar a proposta 

de valor da empresa (Albertin & de Moura Albertin, 2021; Yoo et al., 2012). 

 

4.3.   Benefícios da Inovação Digital ao modelo de negócio 

Os benefícios do uso de diferentes plataformas digitais e mecanismos de aproximação 

com os clientes criaram vantagens competitivas e se tornaram um meio de sobrevivência. No 

gerenciamento da empresa, a administração da tecnologia de informação é vista como uma 

atividade aglutinadora de valor principalmente porque se tornou parte do core business da 

empresa. Do ponto de vista de Si e Chen (2020), o conceito de modelo de negócios constitui 

uma unidade de análise apropriada, quando se deseja entender o potencial da inovação, por 

meio do uso de TI (Si & Chen, 2020). 

Entre os benefícios oriundos das tecnologias aplicadas, há os tangíveis como maiores 

faturamentos, aproveitamento de outros pontos de vendas, aumento das parcerias entre marcas 

e outros intangíveis como fortalecimento da marca no mercado nacional. Tudo isso é 

demonstrado pelo crescimento empresarial da última década. O uso da tecnologia também foi 

evidenciado nas funções administrativas, tendo relevância na questão de planejamento e 

controle dos indicadores chaves de desempenho. No planejamento está no processo de controle 

e priorização da qualidade dos serviços.  

O uso operacional e estratégico da tecnologia de informação é evidenciado pelo 

executivo nos seguintes benefícios: “Nossas plataformas digitais trazem redução de custo 

operacional, produtividade na entrega, qualidade das parcerias, flexibilidade de pontos de 

vendas e inovação do modelo de negócio.” Para que esses benefícios sejam mensurados na 

performance empresarial, o executivo menciona que existem algumas ferramentas de medição 

financeira, como satisfação do cliente, número de novos negócios, aprendizado, crescimento 

físico e crescimento virtual das lojas físicas. A medição dos objetivos é dada pela visão 

estratégica da empresa, em métricas acordadas pelo conselho de administração, apesar da 

empresa ainda não ter uma governança corporativa totalmente instituída no mercado de ações.  

O entrevistado relatou que às vezes a percepção dos aspectos positivos é divergente 

entre as áreas internas do negócio, pois os indicadores utilizados são na sua grande maioria 

financeiros. Entretanto, existem os benefícios intangíveis como a avaliação de qualidade dos 

serviços e satisfação dos clientes.  

“Recomendamos aos funcionários a adoção de medidas de produtividade como ‘o  

antes’ e ‘o depois’ para confirmar os indicadores e pontos de ganhos institucionais; o aumento 

da colaboração e comunicação entre as áreas de negócios e a área de tecnologia deve buscar 

foco no usuário da TI; buscar maior conhecimento da administração da área de tecnologia de 

informação através de dos envolvidos em grandes projetos; buscar acordos na implementação 

de novos projetos de TI,  sempre para a melhor satisfação e fidelização dos clientes”. 

Este discurso corrobora com Devaraj e Kohli (2002), onde os consumidores percebem 

alguns fatores que afetam sua satisfação para a intenção de recompra em lojas virtuais. Porque 

a satisfação com o ambiente do canal de lojas online depende da percepção do cliente e das 



 

 

experiências do consumidor online das lojas de compras online ativas (D’Arcy & Devaraj, 

2012). Assim esta análise também sugere que sete construtos apresentados por D’Arcy e 

Devaraj (2012) – preço, conveniência, informações sobre o produto, política de devolução, risco 

financeiro, risco do produto e risco de entrega – como significativos para a satisfação do cliente 

em recomprar em lojas virtuais. Em conseguinte, a importância da satisfação do cliente 

proporciona mais benefícios e menos risco para recompra em lojas virtuais. Estas relações são 

percebidas na estratégia do desenho do modelo de negócio da empresa e tem ajudado os 

gestores/proprietários a entender as percepções dos clientes nas compras online. 

 

4.4  Novos horizontes para Inovação Digital 

A empresa lançou um programa de inovação com startups nacionais para aceleração de 

negócios. Inspirada em programas de aceleração nacionais e internacionais, os executivos da 

empresa, querem valorizar e transformar através da tecnologia, a relação com seus clientes. 

Buscam aprimorar a experiência de atendimento e acelerar a transformação digital. Por isso, a 

empresa tornou-se parceria do CMP Business Solutions, associado a Fundação Dom Cabral e o 

NEXUS – Hub de Inovação do Parque Tecnológico de São José dos Campos, querendo 

conectar-se aos novos ecossistemas de inovação (Hinings et al., 2018; Katz, 2015). Esta 

abordagem pode ser vista no estudo de Amor (2002) como “Computação Pervasiva” onde o 

futuro dos negócios está através de intermediários de conteúdos, de produtos e de serviços com 

softwares de intermediação e automação total de negócios (Amor, 2002). Ou ainda, na literatura 

de Mark Weiser (1991) como "Computação Ubíqua” onde recursos de computação são 

onipresentes na vida cotidiana e interligados para fornecer serviços e informação em qualquer 

tempo e lugar" (Weiser, 1991). 

O programa é direcionado para empreendedores, que queiram desenvolver novos 

modelos de negócios e soluções na resolução dos desafios do varejo. Os selecionados para o 

programa terão a oportunidade de trocar experiências e alavancar o seu negócio com os 

principais executivos da empresa como mentores parceiros. A oportunidade é validar as ideias 

em 90 lojas da rede física da empresa. Além de trazer inovação digital para seu modelo negócio, 

a empresa quer auxiliar empreendedores a testar seus próprios modelos de negócio, trocas de 

experiências, oferecer mentorias, e acesso a potenciais investidores. As startups aceitas terão 

acesso as mentorias com consultores e executivos do varejo, espaço coworking e potencial 

investimento da própria na startup. Os principais desafios estão em duas categorias na busca de 

soluções tecnológicas inovadoras: (a) Foco na Experiência do Cliente e (b) Aumentar a 

eficiência Operacional. 

A busca por objetivos de inovação digital enfatizada pela empresa também tem sido 

identificada e traduzida por outros pesquisadores (Jakimowicz & Rzeczkowski, 2019) como 

aumento da carteira de produtos e serviços; substituição de processos e produtos obsoletos;  

entrada em novos mercados; crescimento do mercado atual; aumento da qualidade de produtos 

e serviços; aumento na qualidade de processos; melhoria da flexibilidade; aumento da 

capacidade; redução do custo de mão de obra; redução do consumo de recursos; redução do 

impacto no meio ambiente; e aumento na segurança do trabalho. Muitos destes atributos foram 

identificados durante a análise dos dados.  

 

5.  Conclusão 

A inovação digital demanda uma complementaridade de recursos – como um sistema 

de valores pró-inovação, que engloba seus processos organizacionais (Eisenhardt & Martin, 



 

 

2000), a orquestração de ativos no desenho do modelo de negócio (Teece, 2010) e a aplicação 

das capacidades (Helfat et al., 2009) como uma fidelidade evolutiva do processo e do ambiente 

no gerenciamento dos projetos de inovação digital. 

Os achados responderam nossa questão de pesquisa sobre como a inovação digital 

influenciou a definição do modelo de negócios mostrando que o sucesso das plataformas 

digitais desenvolvidas, materializadas como inovação digital, foi fundamentado pela introdução 

do conceito da inovação digital nas decisões estratégicas do negócio e uma mentalidade 

multimídia (Karimi & Walter, 2015) para o desenvolvimento de produtos e serviços 

potencialmente simples e convenientes para o cliente. Entretanto, para serem consideradas bem-

sucedidas, essas plataformas digitais foram totalmente implementadas (desde a fase conceitual 

ao uso real), em parceria com outros atores, com a sua adoção para além dos limites de um 

grupo ou nicho, e voltadas a fins de comercialização 

Além disso, a empresa enfatizou este conceito da mentalidade multimídia (Karimi & 

Walter, 2015) em linguagem comum, como estímulo de adaptação de seus recursos a 

implementação e a adoção de metodologias ágeis (processo digital e filosofia de trabalho) para 

acelerar os processos de inovação digital (Karimi & Walter, 2021). Em síntese, o objetivo deste 

estudo de caso foi entender o papel da inovação digital, aqui formalizadas pelas plataformas 

digitais para uma maior e melhor conexão com o cliente, demandando estratégias e mudanças 

relevantes na adequação de um modelo de negócio que atenda às necessidades de seus clientes. 

Tais estratégias ligaram a empresa a novos parceiros comerciais e fornecedores, simbolizando 

o movimento relacional com o ecossistema do qual faz parte (Si & Chen, 2020), na promoção 

da inovação e da transformação digital do seu modelo de negócio (Kranz et al., 2016). 

Este estudo tem limitações como ter apenas entrevistado um executivo ao longo do 

processo, mas não tira sua contribuição em demonstrar sutis transições de poder e mudanças na 

definição do modelo de negócio. Estes achados trazem implicações para pesquisas sobre 

gerenciamento das inovações digitais. 
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Resumo: O objetivo deste artigo é explorar uma ferramenta simples de dimensionamento da frota para distribuição 

de última milha (DUM) para pequenas e médias empresas (PMEs). Trata-se de um estudo de dois casos em 

empresas comerciais que atuam com delivery no norte do Rio Grande do Sul. Os resultados indicam que, embora 

algumas práticas de logística possam ser eficazes para DUM em PMEs, precisam sofrer ajustes ao porte da cidade 

e à tecnologia disponível. A metodologia proposta permite mensurar os indicadores de desempenho e calcular a 

emissão de CO2 para cada cenário. A originalidade do estudo reside no desenvolvimento de um método para 

projetar um sistema de DUM para PMEs, utilizando a abordagem sistêmica, demonstrado num modelo analítico 

simples e útil para analisar o desempenho atual em relação aos custos de distribuição, ao nível de serviço e ao 

impacto ecológico da decisão. 

 
Palavras-chave: Dimensionamento de frota. Ferramenta last mile. Gestão pequenas empresas. 

 

1 Introdução 

A logística, área estratégica na gestão contemporânea, requer planejamento e execução 

de forma a evitar custos desnecessários (Perboli, Brotcorne, Bruni, & Rosano, 2021). Os 

profissionais da logística vêm se aproximando do conceito última milha (last mile) (Perboli et 

al., 2021; Souza, D’Agosto, Bandeira, & Almeida, 2020) no processo de distribuição de última 

milha (DUM). DUM representa a última distância a ser percorrida pelo produto entre o 

fornecedor e o comprador na cadeia de suprimentos (Perboli et al., 2021). Os modelos de DUM 

disponíveis na literatura voltam-se ao comércio eletrônico, enfatizando localização de armários 

automáticos em locais estratégicos para retirada de pedidos (Schwerdfeger & Boysen, 2020), 

veículos autônomos, drones e droides (Aurambout, Gkoumas, et al., 2019; Moeini, Salewski, 

2020; Naumov, Keith, et al., 2020; Schwerdfeger & Boysen, 2020), bicicletas, motocicletas, 

triciclos e/ou a pé (Binetti, Caggiani, et al., 2019, Oliveira, Bandeira, et al., 2018), 

crowdsourcing (Alnaggar, Gzara, & Bookbinder, 2019; Castillo, Bell, Rose, & Rodrigues, 

2018) e crowdshipping (Behrend & Meisel, 2018; Ni, He, Liu, & Hampapur, 2018). 

Os principais temas de estudos são planejamento de rotas de distribuição (Ni et al., 2018; 

Qi & Shen, 2019; Zhou, Baldacci, Vigo, & Wang, 2018), logística humanitária (Balcik, 

Beamon, & Smilowitz, 2008; Maghfiroh & Hanaoka, 2017; Xavier et al., 2019), sistemas de 

suporte à decisão (Fikar, Hirsch, & Gronalt, 2018), otimização do roteamento de veículos 

(Boccia, Crainic, Sforza, & Sterle, 2010; Drexl & Schneider, 2015). Dentre esses temas, a DUM 

vem ganhando espaço nos estudos sobre distribuição em grandes centros urbanos. 

Nas grandes empresas, a maioria de tais operações são desenvolvidas a partir de modelos 

e sistemas complexos (Perboli et al., 2021). A DUM, etapa final do business-to-consumer, é 

responsável por uma fatia significativa do custo total das empresas (entre 28% e 53%), o que 

dificulta sua otimização (Perboli et al., 2021; Zhang, Sun, Hu, & Zhao, 2019) pelo mau uso da 

capacidade da frota, não planejamento de rotas, trânsito intenso nos centros urbanos, entre 

outras questões. O tema requer investigação cuidadosa para que a entrega de produtos/serviços 

aos clientes ocorra de maneira eficiente e econômica (Perboli & Rosano, 2019). 

O reconhecimento da importância da DUM representa oportunidade de melhoria na oferta 

de serviços mais eficientes na last mile numa cadeia de distribuição. Grandes empresas buscam 
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inovações e mudam o tradicional formato de entrega, visando agilidade, redução de custos e 

diminuição da emissão de poluentes (Oliveira, Bandeira, et al., 2018; Perboli & Rosano, 2019). 

Contudo, os modelos de DUM são complexos, demandam o uso de tecnologia e sistemas de 

controle operacional de grande complexidade (Perboli et al., 2021; Schwerdfeger & Boysen, 

2020). Às PMEs, isso representa limitação de aplicação, em especial no acesso às tecnologias.  

A aplicação prática em PMEs, bem como ao dimensionamento de frotas para DUM 

(Champagne, 2019), se mostra como um campo a ser explorado. Então, questiona-se como 

estruturar um método para dimensionamento da estrutura de DUM para PMEs? O objetivo do 

artigo é apresentar uma ferramenta simples o dimensionamento da frota para DUM para PMEs, 

seus desafios e como as empresas com menores recursos de equipamentos e pessoal consigam 

por meio de uma metodologia mais simples melhor dimensionar suas frotas. 

O artigo está organizado na Seção 2, apresentando a revisão da literatura, com conexão a 

teoria de sistemas e diálogo a respeito da distribuição de última, os tipos e variáveis que são 

importantes a serem consideradas para o modelo proposto. Na Seção 3 será apresentado a 

metodologia empregada. Em seguida, na Seção 4 será descrito o desenvolvimento da solução e 

sua aplicação, assim como a avaliação do modelo proposto na Seção 5. Por fim, a Seção 6 

conclui o artigo e lança possíveis direções a futuras pesquisas.   

 

2 Fundamentação Teórica 

2.1 Abordagem Sistêmica da Distribuição de Última Milha 

Toma-se a concepção da teoria de sistemas (Kast, & Rosenzweig, 1963) para o estudo da 

DUM de forma a reconhecer o campo da logística operado por organizações compostos de 

subunidades que se interrelacionam em harmonia com vistas a eficácia. Para tanto, se 

reconhecem complementaridades entre as partes do sistema, suas interações e os resultados de 

suas interações, numa perspectiva contemporânea das capacidades dinâmicas (Teece, 2018). 

Assim como os sistemas têm conversores de inputs (entradas) em outputs (saídas), as cadeias 

logísticas são projetados para produzir outputs com valor imediato maior que o dos inputs, cujos 

processos permitem desenhar cenários e sistemas gerenciais específicos às PMEs.  

O estudo da DUM se propõe a atender as demandas da sociedade na dimensão da 

sustentabilidade, guiando-se pelo entendimento da Organização das Nações Unidas (ONU), de 

que as cidades são responsáveis emissões de gases de efeito estufa e pelo consumo dos recursos 

do mundo. Assim, as PMEs são desafiadas a pensar sua estratégia logística considerando a 

responsabilidade corporativa sustentável.  

Há muitas possibilidades para melhor estruturar as soluções de distribuição nas cidades, 

as quais requerem capacidade inovativa. Dentre elas estão os regulamentos, a implantação de 

tecnologias digitais, veículos e equipamentos elétricos e centros de distribuição urbanos 

estrategicamente alocados. No que se refere à gestão da logística, as empresas enfrentam muitos 

problemas operacionais, especialmente porque a maioria das cidades não estão preparadas para 

o aumento da movimentação de cargas (Oliveira, Bandeira, Góes, et al., 2018). 

A DUM, por ser a última parte do processo logístico, envolve um conjunto de atividades 

necessárias para o processo de entrega, desde o último ponto de trânsito até o ponto final de 

entrega. A DUM é crítica porque é responsável pela entrega dos produtos aos clientes finais, e 

atualmente é considerada uma das seções mais caras, menos eficientes e mais poluentes de toda 

a cadeia logística (Perboli et al., 2021). 

A DUM está associada as entregas rápidas, serviços eficientes em cadeias de suprimentos 

flexíveis (Oliveira, Bandeira, Goes, et al., 2018; Zhang et al., 2019). A entrega de última milha 



 

 

acontece a partir de um centro de distribuição com destino ao cliente final, cujas operações mais 

complexas, conforme destacam Perboli et al. (2021), são oriundas das demandas do comércio 

eletrônico. Os clientes também estão se conscientizando do impacto ambiental da entrega na 

última milha, fazendo com que os prestadores de serviços de logística prestem mais atenção às 

emissões de carbono (Baldi, Manerba, Perboli, & Tadei, 2019). Além disso, essas operações 

enfrentam restrições significativas de cumprimento de seus objetivos, devido aos impactos 

sociais, ambientais e econômicos, somados à necessidade de manter economias de escala e 

prestação de bons níveis de serviços (Baldi et al., 2019). A solução para esses e outros 

problemas é o planejamento estratégico das ações logísticas (Silva, Bandeira, & Campos, 2018), 

o que implica pensar os tipos de DUM. 

 

2.2 Tipos de Distribuição de Última Milha 

Os principais tipos de DUM são pesquisados sob a lente de novos formatos de operação 

e precisam ser alinhados e planejados adequadamente devido aos altos custos de investimentos 

necessários (Souza et al., 2020). Nesse sentido, as abordagens atuais diferem de acordo com 

vários aspectos, incluindo o tipo e a localização das instalações de logística, o tipo e o tamanho 

dos veículos de entrega empregados e a presença de entrega alternativa e pontos de troca de 

produtos, o comércio eletrônico vem crescendo de forma exponencial. Logo, esse fenômeno 

traz consigo o desafio de ter entregas mais rápidas, com menor custo e observando quesitos de 

sustentabilidade, o que é visto na DUM. Isso tem gerado  inovações, o que faz com que novas 

estratégias de distribuição sejam criadas, já que, para algumas cadeias de DUM, os custos dessa 

etapa podem ser expressivos (Franco & Maia, 2019). 

Os modelos de entrega escolhidos por Piotrowicz e Cuthbertson (2019) são determinados 

por questões como: disponibilidade de prestadores de serviços de transporte; custo e modo de 

entrega; operações de picking; projeto das redes de transporte da cidade; escopo geográfico de 

entrega do local ao internacional; requisitos legais para aceitação de devoluções; densidade de 

pontos de venda e populacional; privacidade e segurança; categoria do produto; restrições 

definidas pelas autoridades locais; habilidades do varejista para coordenação e integração de 

processos; tempo de viagem para armazenar e acessar de carro. 

O Quadro 1 apresenta outros tipos de DUM. Segundo Joerss et al. (2016), a entrega 

tradicional tende a ser reduzida em razão da participação de novos modelos de entregas (drones, 

droides, veículos elétricos, crowdsourcing, veículos semi/autônomos, bicicletas e triciclos). 

Para vencer barreiras de last mile, tecnologias e novos formatos de entregas são desenvolvidos 

(soluções de logística verde dos serviços), seguindo as orientações da ONU (2019), e maiores 

investimentos são realizados em tecnologias com apelo ecológico. 

 
Quadro 1 – Tipos de distribuição de última milha 

Tipos Descrição 

Tradicional Um entregador recolhe as encomendas em um ponto de consolidação, geralmente um depósito, e realiza as 

entregas diretamente ao consumidor. Na maioria das vezes, são utilizadas vans (veículos comerciais leves de 

peso bruto total – PBT ≤ 3,5t) movidas a diesel. 

Drones Aeronaves autônomas de partida vertical que transportam até 15 kg de carga a seu destino. Percorrem o trajeto 

mais retilíneo possível e com velocidade média relativamente alta. É uma solução adequada para entrega de 

pequenos volumes, especialmente em áreas rurais por causa da grande distância que deve ser percorrida para 

acessar o consumidor. Porém, apresentam duas desvantagens: atualmente transportam, na prática, cargas 

com até 5kg e, a segunda desvantagem é que estes drones apresentam grandes dimensões, necessitando de 

áreas de pouso de pelo menos 2 m2, o que pode restringir seu uso em locais com alta densidade populacional.  

Crowdsourci

ng 

Consiste em uma rede de motoristas, cadastrados em uma plataforma. A vantagem desse modelo é sua 

flexibilidade no fornecimento do serviço, que pode ser com carros particulares ou por convênios com 



 

 

cooperativas de táxi. É ideal para atender a uma demanda flutuante, por exemplo, uma maior necessidade 

desse serviço em períodos próximos a datas festivas. Com isso, é possível fornecer um serviço mais barato 

para o consumidor em razão do menor custo com trabalho regulamentado. Apresenta investimento inicial baixo, 

pois os motoristas são os donos dos seus próprios veículos. No entanto, pode apresentar problemas de 

qualidade e confiabilidade. Como os motoristas geralmente se inscrevem em várias empresas de 

crowdsourcing, às vezes pode ser difícil garantir capacidade suficiente em períodos de pico. 

Veículos 

terrestres 

autônomos 

(AGV) com 

armários 

São armários móveis que se dirigem até a residência do consumidor e entregam encomendas sem intervenção 

humana. Ao chegar ao local de entrega, o consumidor é notificado, e seu respectivo armário é liberado para 

ser aberto por uma senha de posse do cliente. Porém, esse modelo não parece adequado para entrega de 

encomendas que precisam de condições especiais de acondicionamento, como alimentos. Além disso, ainda 

seria necessário que esses veículos fossem supervisionados. Estima-se que um supervisor possa ser 

responsável por oito a dez veículos. 

Veículos 

terrestres 

semiautôno

mos 

São veículos como vans que se movimentam de maneira autônoma, sem necessidade de intervenção humana 

para locomoção. Ainda é necessário um entregador, porém, durante o deslocamento, este poderia ficar no 

interior do veículo, realizando tarefas administrativas, como classificação das mercadorias e anúncio da 

chegada do veículo no local de entrega. Esse entregador não poderia se movimentar livremente no interior do 

veículo, o que limitaria suas atividades. Essas vantagens precisam compensar o alto investimento inicial 

requerido. Acredita-se que as economias em termos de atividades administrativas simplificadas dificilmente 

compensariam o alto custo de investimento. 

Bicicleta/trici

clos 

O uso de bicicletas/triciclos para o transporte de pequenas encomendas não apresenta nenhuma desvantagem 

quando comparada aos automóveis, desde que esse deslocamento seja de poucos quilômetros. Ainda, possui 

custo significativamente menor, pois não são necessários gastos com combustível. Atualmente, esse modelo 

já é visto com frequência na entrega ponto a ponto, principalmente para documentos e alimentos. 

Droides São pequenos veículos autônomos que trafegam pela calçada, e não pela rua, com velocidade média 

relativamente baixa (5 a 10 km/h). Por serem autônomos, não precisam de intervenção humana para operar, 

mas ainda precisam ser supervisionados. Estima-se que um único supervisor possa ser responsável por 

gerenciar de 50 a 100 droides. 

Fonte: Elaborado com base em Joerss et al. (2016) e Souza et al. (2020)  

 

2.3 Variáveis que Impactam na Distribuição de Última Milha 

Alvarenga e Novaes (2000) indicam quatro atributos e 21 variáveis para abordar o 

problema de distribuição física tradicional, que também são necessárias para a configuração da 

DUM. A partir dos atributos relacionados no Quadro 2, é possível visualizar a correlação das 

variáveis associadas a cada um dos atributos citados. 

Trabalhos mais recentes apresentam variáveis considerando a DUM no e-commerce 

(Janjevic, Winkenbach, & Merchán, 2019; Lim & Srai, 2018; Perboli & Rosano, 2019; 

Winkenbach & Janjevic, 2018). Winkenbach e Janjevic (2018) identificaram 18 variáveis que 

caracterizam as potenciais configurações operacionais para DUM no e-commerce. Marchet et 

al. (2018) estenderam seus estudos com as variáveis identificadas numa pesquisa com 92 

empresas e, em clusters, revelaram grupos de empresas diferentes entre si em relação às 

variáveis logísticas e setores de negócios. Sendo assim, as características e particularidades dos 

estudos anteriores servem de base para projetar e analisar a DUM em PMEs.  
 

Quadro 2 – Atributos e variáveis do modelo de distribuição 

Atributos Variáveis 

a) Número de zonas, periodicidade 

e frota necessária  

    

m = número de zonas em que a região deve ser dividida; 

t = período de atendimento aos clientes, intervalo de tempo entre as visitas, se 

diárias t=1; semanais t=7; etc; 

T = total de dias úteis na semana;    

nr = número de roteiros que um veículo pode fazer por dia, visitando uma zona em 

cada viagem;    

nv = número de veículos em operação na frota de distribuição;  

q = número de paradas ou visitas por roteiro para realizar a entrega; 

N = número total de pontos a serem visitados num período t.  



 

 

Atributos Variáveis 

b) Distância percorrida e tempo de 

ciclo 

d0 = distância entre o depósito e a zona de entrega, logo o percurso de ida e volta 

até a zona de entrega perfaz um total de 2 vezes d0 (km);  

dz = distância total percorrida dentro da zona (km);  

A = área da zona, em km²;  

q = número de pontos visitados na zona;   

@ = coeficiente de correção que transforma distância em linha reta em distância 

real (1,52); 

k = coeficiente empírico (0,765). 

c) Tempo médio de ciclo, tempo 

necessário para realizar um roteiro 

completo de entregas ou coletas 

v0 = velocidade média no percurso entre o deposito e a zona, e vice versa (km/h); 

vz = velocidade média no percurso dentro da zona de entrega (km/h); 

tp = tempo médio de parada em cada ponto visitado. 

d) Dimensionamento de uma frota 

de distribuição  

q = clientes num roteiro;   

Na = número de pontos a serem visitados numa semana; 

nr = número de roteiros de entregas;  

nv = número de veículos para atender a zona;  

T = número de atendimentos por semana. 

Fonte: Adaptado de Alvarenga e Novaes (2000) 

 

3 Metodologia de Pesquisa 

A construção da ferramenta de dimensionamento de frota para DUM se utilizou das 19 

variáveis disponíveis na literatura, relativas ao serviço de entrega, o modo de entrega, 

velocidade, intervalo de tempo e diferenciação de preços e serviços, dentre outras. Marchet et 

al. (2018) consideram importante o serviço de distribuição identificar variáveis logísticas 

adicionais, em especial aquelas ligadas ao serviço de transporte e distribuição e que, por vezes, 

precisam atender a um elemento chave que afeta os custos. Assim, o modelo neste estudo utiliza 

24 variáveis para o dimensionamento de uma frota em serviços de entrega em PMEs.  

Com base na abordatem dos sistemas, foi identificada a necessidade da utilização de 

métricas para a medição de desempenho, as quais foram definidas como: (1) número de 

veículos, (2)  número de zonas atendidas, (3) roteiros que os veículos podem fazer por dia, (4) 

número de visitas por roteiro, (5) custo por visita,  (6) emissão de CO2, (7) tempo de ciclo por 

roteiro e (8) pedidos ou visitas que podem ser realizados mensalmente. As mesmas se justificam 

por contribuir com a gestão da logística no que tange ao atingimento de metas e resultados,  

medição das variáveis pré-definidas, simular cenários (Yontar & Ersöz, 2019).  

Os dados foram coletados por meio de entrevista, pesquisa documental, levantamento e 

observação direta dos processos de distribuição na empresa. A tabulação foi realizada em 

planilhas eletrônicas do software Excel®. No processo de coleta, as pessoas envolvidas com a 

operação foram interrogadas, para mapeamento e entendimento dos processos de distribuição e 

mensurados o desempenho de DUM atuais. O período da coleta de dados foi de 2 meses, numa 

granulometria diária. As visitas às empresas foram realizadas por meio de agendamentos 

prévios junto à direção das empresas e funcionários envolvidos na operação logística 

(motoristas, programadores, supervisores e gerentes).  

O modelo proposto tem como precedente a busca das variáveis de entrada, as quais foram 

identificadas na literatura e adequadas ao modelo desenvolvido. O modelo matemático foi 

desenvolvido em planilha eletrônica (fase 1), o qual possui uma forma mais simples de 

construção. Na fase seguinte, com as variáveis de entrada e cálculo matemático, foram definidos 

os indicadores de desempenho norteadores da análise do desempenho atual e desenhos de 

cenários para dimensionamento da frota para DUM.  

O método (Figura 1) é formado por etapas, iniciando-se com a seleção da empresa e sua 

caracterização (1). Na sequência, foi realizada a identificação da necessidade de 



 

 

clientes/empresa para DUM (2), o que permitiu levantar os dados de estrutura de entrada, tendo 

como base o modelo proposto (3). De posse dos dados pertinentes às variáveis identificadas, a 

estrutura de DUM foi dimensionada (4). 

 
Figura 1 – Método para projetar um sistema de DUM para PMEs 

  
Fonte: Os autores. 

 

Em ato contínuo, os resultados da estrutura de DUM da empresa foram comparados com 

o desempenho atual (5) e confrontou-se a situação pesquisada com os dados obtidos. Então, os 

cenários foram simulados e, havendo distorções, fez-se o feedback para a etapa “3”. Para 

confirmar distorções nos dados de entrada, foi necessário avaliar os indicadores de desempenho. 

 

4 Desenvolvimento da Solução e Aplicação 

4.1 Aplicação na Empresa Alfa 

A empresa Alfa atua no setor de autopeças. O estudo foi realizado na unidade matriz da 

empresa, conta com 65 funcionários e atende aproximadamente 2.000 pedidos/mês na 

modalidade delivery, com características de DUM, além do atendimento balcão, televendas, e-

commerce e por B2B direcionada às oficinas mecânicas, os quais estão demonstrados na Figura 

2. A aplicação do método foi delimitada aos canais de atendimento cliente B2B e televendas.  

As vendas de B2B e televendas, que totalizam em torno de 1900 a 2100 pedidos mês; de 

90 a 100 entregas diárias são realizadas por serviço de motoboy terceirizado, com uso exclusivo 

de motocicletas. A empresa atende os clientes de forma responsiva, tendo como meta o tempo 

de atendimento aos clientes em no máximo 30 minutos, a partir do recebimento do pedido. O 

dimensionamento da frota atual (quatro motocicletas fixas, como apoio de uma quinta) se deu 

por experiência e feedback dos gestores. 

O zoneamento da distribuição foi realizado por meio de mapeamento, divididos por região 

norte e sul da cidade. A partir dessa divisão, ainda há um zoneamento por bairros que geram 

um novo subgrupo. Quando o pedido chega para a conferência e entrega aos motoboys, o 

responsável pela expedição consegue direcionar os pedidos de forma a otimizar as entregas e 

evitar que ocorram deslocamentos cruzados entre região norte e sul, ou ainda entre bairros com 

maiores distâncias, com finalidade de cumprir os prazos e tempo estipulado por pedido.  

 
 

 

 

 



 

 

Figura 2 – Fluxograma de vendas e distribuição empresa Alfa 

Fonte: Os autores. 

 

Em relação ao número de entregas para cada saída da loja, não há um número mínimo ou 

máximo de entregas a serem atendidas, depende apenas do quantitativo de pedidos da região 

previamente a ser atendida e/ou do volume e peso que a motocicleta comporta (peso máximo 

permitido: 24kg). Não há registros de distâncias percorridas e tempo por entrega; apenas há 

controle do número de entregas realizadas, para efetuar os pagamentos dos serviços prestados. 

E, há apontamento no sistema ERP para fechamento dos pedidos, com inserção do horário de 

saída e chegada do motoboy ao depósito. Sobre o número de roteiros realizados por dia por 

veículo, a empresa informou que não tem este controle e não utiliza essa variável.  

A respeito de indicadores para medição do desempenho das entregas, apenas é realizado 

uma verificação de pedidos para verificar se as entregas estão sendo feitas no prazo, o número 

de entregas em cada região e a produtividade por motoboy. Esses indicadores são cruzados com 

os números de vendas. Não há indicadores de emissão de CO2. 

Com base nos dados coletados na empresa, iniciou-se o procedimento de cálculo. A 

periodicidade das entregas é diária, podendo se repetir para um mesmo cliente no mesmo dia, 

já que a empresa prima pela agilidade nas entregas. O tempo estimado de processamento do 

pedido é inferir a 30 minutos. Nesse contexto, o veículo poderá executar mais que um 

roteiro/dia, já que faz o carregamento das caixas, entrega, retorno ao depósito, acerto financeiro 

(se necessário) e repete o mesmo fluxo. Em média, são 13 roteiros/veículo/dia nas entregas. 

A região de atendimento foi simulada pelo website https://www.calcmaps.com/pt/map-

radius/, no qual foi informado a localização do depósito da empresa Alfa, e foi possível obter, 

a partir de um raio de 3km, uma área de 28,27km² de atendimento de entregas. 

Considerando que as zonas de distribuição estão localizadas no entorno do depósito e, por 

considerar que a cidade em estudo é de pequeno porte, não foi necessário fazer uma maior 

divisão em várias regiões, diferente do que acontece com cidades de médio e grande porte, para 

as quais a literatura de Alvarenga e Novaes (2010) sugere fazer uma divisão em sub-regiões, 

denominadas com sendo mais próximas, intermediárias e mais distantes de um deposito. A 

partir dessas subdivisões, é possível ter uma área de atuação mais homogênea para facilitar o 

modelo de distribuição. 

A partir da coleta de dados das entregas diárias na empresa Alfa, foi possível levantar as 

seguintes informações, de acordo com as variáveis de entrada do Quadro 3. 
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Quadro 3 – Variáveis de entrada empresa Alfa 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para a solução da proposta, é apresentado pelo Quadro 4 o desenvolvimento matemático 

contendo o cenário atual da empresa Alfa e as simulações propostas para melhorias no Cenário 

1 e comparação de custos caso a opção for por frota própria. Assim foi possível averiguar que 

o desempenho atual da frota utilizada para a distribuição de produtos - composta por 4 

motocicletas, em 13 roteiros realizados em média por motocicleta, com a média de 2 vistas por 

roteiro, o custo de cada visita, assim como o tempo de ciclo ficaram aderentes aos dados 

coletados, e compatíveis com a observação realizada durante o período de coleta de dados. 

 

Quadro 4 – Desenvolvimento matemático da solução proposta empresa Alfa 



 

 

 
Fonte: Os Autores. 

 

Na simulação de cenários e comparação de resultados com o desempenho atual, 

constatou-se que é possível a empresa Alpha diminuir o número de veículos e de zonas, 

mantendo os mesmos roteiros dia/veículo, e aumentado o número de visitas por roteiro. Os 

dados detalhados estão representados no Quadro 5. 

 
Quadro 5 – Desempenho da ferramenta de dimensionamento da frota empresa Alfa  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Partindo do pressuposto de que os dados de entrada foram validados para a situação real 

da operação da empresa Alfa, assim como os custos que são praticados para com seus clientes 

que ficaram bem próximos da situação real, é possível afirmar que a ferramenta possui 

aderência ao modelo proposto e foi validada.  

Atual
Cenário 1 - 

Simulação

Cenário 2 - 

Frota própria

Número de veículos 4 3 3

Número de zonas 260 195 195

Roteiros /dia/veículo 13 13 13

Visitas por roteiro 2 3 3

Custo por visita 7,99R$            5,46R$            5,27R$            

Emissão de CO2 (kg CO2/litro) 17,06 13,12 13,12

Tempo de ciclo/roteiro (horas) 4,5 5,0 5,0

Pedidos ou Visitas/mês 

(clientes/mês)
2288 2574 2574



 

 

4.2 Aplicação na Empresa Beta 

A empresa Beta atua no setor de pizzaria. O estudo foi realizado na unidade matriz da 

empresa, conta com 20 funcionários e atende aproximadamente 2.000 pedidos/mês, na 

modalidade delivery, com características de DUM, além do atendimento balcão, televendas e 

aplicativos, demonstrados na Figura 3. A aplicação do método foi delimitada ao canal de 

atendimento televendas por delivery, em finais de semana (sexta-feira a domingo). 

As televendas totalizam em torno de 1.100 a 1.400 pedidos/mês; de 90 a 110 

entregas/noite por motoboy terceirizado, com uso exclusivo de motocicletas. A empresa atende 

os clientes de forma responsiva, tendo como meta o tempo de atendimento aos clientes em no 

máximo 60 minutos, a partir do recebimento do pedido. O dimensionamento da frota atual (nove 

motocicletas fixas) se deu por experiência e feedback dos gestores. 

 
Figura 3 – Fluxograma de vendas e distribuição empresa Beta 

 
Fonte: Os autores. 

 

O zoneamento para atendimento aos Clientes, a empresa não utiliza nenhuma 

metodologia, e conta com a experiência dos motoboys, já que as entregas podem ser realizadas 

em qualquer ponto dentro do município. A única premissa que a empresa utiliza é o 

mapeamento dos bairros da cidade e, a partir deste, é determinada uma taxa de entrega que se 

aplica de acordo com o local de entrega. 

Em relação ao número de entregas é individual para cada pedido, sendo apenas observado 

o volume e peso máximo permitido de 24kg. Não há registros de distâncias percorridas e tempo 

em cada entrega, apenas há controle em planilha do número de entregas realizadas, para efetuar 

os pagamentos dos serviços prestados. Também não há apontamento do horário de saída e 

chegada do motoboy a pizzaria. Sobre o número de roteiros realizados por dia por veículo, a 

empresa informou que não tem este controle e não utiliza essa variável.  

A respeito de indicadores para medição do desempenho das entregas não é realizado, e a 

empresa não conta com apoio de um software. Apenas é realizado o controle de saída para 

pagamento ao prestador do serviço. Não há indicadores de emissão de CO2. 

Com base nos dados coletados na empresa, iniciou-se o procedimento de cálculo. A 

periodicidade das entregas, serão considerados somente os três dias de final de semana.  Como 

a empresa prima pela agilidade nas entregas, seu tempo de processamento do pedido para 

entrega aos clientes tem como meta ficar dentro de 60 minutos, a partir do fechamento do 

pedido. Nesse contexto, cada veículo pode executar mais de um roteiro por dia, e geralmente 

não repete no mesmo dia a visita para o mesmo cliente. Os veículos realizam o carregamento 



 

 

das caixas, as entregam, retornam à empresa e fazem o acerto financeiro. São, em média, 11 

roteiros/veículo/noite para realizar as entregas. 

A região de atendimento foi simulada pelo website https://www.calcmaps.com/pt/map-

radius/, no qual foi informado a localização da empresa Beta, e foi possível obter, a partir de 

um raio de 3km, uma área de 28,27km² de atendimento de entregas. 

Considerando que as zonas de distribuição estão localizadas no entorno da pizzaria e que 

a cidade em estudo é de pequeno porte, não foi necessário fazer uma maior divisão em várias 

regiões, diferente das cidades de médio e grande porte, para as quais, a literatura de Alvarenga 

e Novaes (2000) sugere fazer uma divisão em sub-regiões, denominadas como sendo mais 

próximas, intermediárias e mais distantes de um depósito. A partir dessas subdivisões, pode-se 

conseguir ter uma área de atuação mais homogênea para facilitar o modelo de distribuição. 

A partir da coleta de dados das entregas da empresa Beta, foi possível levantar as 

seguintes informações, de acordo com as variáveis de entrada o Quadro 6. 

 
Quadro 6 – Variáveis de entrada empresa Beta 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para a solução da proposta, é apresentado pelo Quadro 7 o desenvolvimento matemático 

contendo o cenário atual da empresa Alfa e as simulações propostas para melhorias no Cenário 

1 e comparação de custos caso a opção for por frota própria. 

A partir dos dados coletados, compilados e lançados na planilha, foi possível averiguar 

que o desempenho atual da frota utilizada para a distribuição de produtos - composta por nove 

https://www.calcmaps.com/pt/map-radius/
https://www.calcmaps.com/pt/map-radius/


 

 

motocicletas, em 11 roteiros realizados em média por motocicleta, com a média é de 1 vista por 

roteiro, o custo de cada visita, assim como o tempo de clico ficaram aderentes aos dados 

coletados, e compatíveis a observação realizada durante o período de coleta de dados. 

 
Quadro 7 – Desenvolvimento matemático da solução proposta empresa Beta 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na simulação de cenários e comparação de resultados com o desempenho atual, 

constatou-se que é possível a empresa Beta diminuir o número de veículos e de zonas, mantendo 

os roteiros dia/veículo, e aumentado o número de visitas por roteiro. Os dados detalhados estão 

representados no Quadro 8. 

 
Quadro 8 – Desempenho da ferramenta de dimensionamento da frota empresa Beta 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Atual Cenário 1 Cenário 2

Número de veículos 9 5 5

Número de zonas 297 165 165

Roteiros /dia/veículo 11 11 11

Visitas por roteiro 1 2 2

Custo por visita 10,53R$          5,50R$             5,63R$                  

Emissão de CO2 (kg CO2/litro) 18,71               10,86               10,86                    

Tempo de ciclo/roteiro (horas) 2,4 2,9 2,9

Pedidos ou Visitas/mês (clientes/mês) 1188 1320 1320



 

 

 

Partindo do pressuposto de que os dados de entrada foram validados para a situação real 

da operação da empresa Beta, assim como os custos que são praticados para com seus clientes 

que ficaram bem próximos da situação real, é possível afirmar que a ferramenta possui 

aderência ao modelo proposto e foi validada.  

 

5 Avaliação do Modelo Proposto 

Em ambos os casos estudados, o modelo proposto permitiu confrontar os dados 

levantados de desempenho atual para verificar a aderência do modelo analítico utilizado. O 

detalhamento passo a passo da construção da ferramenta, a partir dos dados apurados junto às 

empresas Alfa e Beta, possibilitou validar e analisar as informações disponibilizadas pelos 

gestores. Os custos por visita apurados ficaram muito parecidos com os informados pelos 

gestores, sendo, na empresa Alfa, a diferença de aproximadamente 10% e, na empresa Beta, a 

diferença de 5,3%; ambas a maior na simulação do custo por visita.  

A ferramenta desenvolvida foi construída em formato mais simples do que a metodologia 

encontrada na literatura sobre DUM. Mesmo assim foi considerada funcional e reaplicável a 

diferentes setores de atuação, sem necessidade de ter um banco de dados de maior 

complexidade, facilitando a tomada de decisões no dimensionamento da frota da empresa. 

Ainda, constatou-se que há aderência do modelo proposto às variáveis identificadas na 

literatura. Assim, o modelo para dimensionar frotas para a DUM usando uma planilha eletrônica 

de fácil acesso e manuseio pelo gestor, representa a principal contribuição prática às PMEs.  

A ferramenta possibilitou também comparar a situação atual, a partir do fluxo das 

empresas. A partir dessa compilação de dados, foi possível realizar a simulação de novos 

cenários que podem levar as empresas a ter uma maior eficiência, redução de custos e a avaliar 

a eliminação de possíveis desperdícios que acontecem no processo de distribuição, conforme 

pode ser visto no Quadro 9. Este processo de avaliação de processos e indicadores é de extrema 

importância para a sobrevivência das organizações. 

 
Quadro 9 – Comparativo do desempenho empresas Alfa e Beta 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ainda, foi possível observar que os indicadores de desempenho podem ajudar o gestor ou 

responsável pela distribuição dos produtos a tomar decisões para estruturar o canal de DUM, 

baseados em dados e fatos, com objetivo de melhorar a performance da distribuição de 

produtos, respeitando sempre os objetivos estratégicos e direcionamentos da empresa. Dessa 

forma, foi possível fazer com que os indicadores de desempenho possam auxiliar na melhor 

Atual

Cenário 1 - 

Simulação 

Frota 3º

Cenário 2 - 

Simulação 

Frota própria

Atual

Cenário 1 - 

Simulação 

Frota 3º

Cenário 2 - 

Simulação 

Frota própria

1. Número de veículos 4 3 3 9 5 5

2. Número de zonas 260 195 195 297 165 165

3. Roteiros /dia/veículo 13 13 13 11 11 11

4. Visitas por roteiro 2 3 3 1 2 2

5. Custo por visita 7,98R$  5,46R$      5,27R$         10,53R$  5,50R$      5,63R$         

6. Emissão de CO2 (kg CO2/litro) 17,05 13,11 13,11 18,71       10,86         10,86           

7. Tempo de ciclo/roteiro (horas) 4,5 5,0 5,0 2,4 2,9 2,9

8. Pedidos ou Visitas/mês (clientes/mês) 2288 2574 2574 1188 1320 1320

Desempenho Empresa Alfa Desempenho Empresa Beta

Variáveis



 

 

escolha, já que há essas dificuldades em muitas empresas de pequeno e médio porte, onde a 

tomada de decisões por vezes é tomada baseada na experiência ou feeling do gestor. 

Enfim, o método proposto possibilita que o gestor possa, a partir dos dados, fazer 

simulações e tomar a melhor estratégia de atendimento aos clientes, já que a ferramenta, por ser 

de simples operação e apresentar flexibilidade para o manuseio de dados, a torna interativa e de 

fácil interpretação. Dessa forma, é possível dimensionar a frota de forma rápida, econômica, 

por não demandar de software complexo, o que torna a ferramenta de baixo custo. 

Ainda, por ser uma ferramenta ágil e flexível, auxilia na tomada decisões, baseada em 

atendimento às necessidades tanto de clientes quanto das empresas, já que esse processo precisa 

ser visto como um sistema, que tem a possibilidade de corrigir as anomalias encontradas e 

resultantes nos indicadores de desempenho e/ou performance. 

 

6 Conclusões 

Com base na literatura de Alvarenga & Novaes (2000), foi possível desenvolver um 

modelo simples para dimensionamento de frotas para DUM, já que existe uma forte aderência 

das variáveis idenfificadas na literatura pesquisada para a DUM. Assim, por meio da análise a 

esse referencial, foi possível construir um modelo matemático analítico mais simples em 

planilha eletrônica para dimensionar frotas para a DUM. Uma segunda implicação teórica é 

que vários estudos constataram que as PMEs brasileiras têm uma grande relevância para a 

economia, mas demandam estudos e trazem a importância da inovação e desenvolvimento para 

que as empresas se mantenham competitivas perante um mercado cada vez mais competitivo 

(Dresch et al., 2019; Thürer et al., 2015). A terceira implicação teórica deste estudo é que foi 

possível verificar, empiricamente, que as PMEs analisadas possuem muitas limitações no 

gerenciamento de dados de distribuição, uma vez que não utilizam tecnologias nem possuem 

bancos de dados desse processo. Isso contraria a afirmação de Heck (2019), que indica que, 

para que sistemas de DUM funcionem, é necessário tecnologia para gerenciamento e banco de 

dados para armazená-los para, a partir destes, poder analisá-los e tomar decisões. Ainda, como 

contribuição teórica, Oliveira et al. (2018) e Ehrler et al. (2019) reconheceram essa importância, 

e citam que ainda há oportunidades de melhorias para ofertar um serviço mais eficiente nesta 

etapa da cadeia de distribuição, já que as empresas buscam inovações para mudar o tradicional 

formato de entrega, visando agilidade, redução de custos e diminuição da emissão de poluentes. 

Como implicação prática, foi verificado que as empresas pesquisadas não estão no mesmo 

grau de maturidade, o que impacta diretamente na visão sistêmica do processo de distribuição. 

A partir da observação, verificou-se que é necessário um entendimento mais claro da 

organização como sistemas totais e configurações de subsistemas para seja possível gerenciar 

a empresa de forma mais apropriada. Isso é importante, principalmente em PMEs, porque a sua 

estrutura é enxuta e os processos precisam trabalhar de forma sincronizada para atender aos 

objetivos da organização. Assim como as demais empresas, a PMEs também precisam ser mais 

eficientes (fazer mais com menos) e eficazes (atender as necessidades dos clientes). Por fim, 

ainda, como implicações práticas para os gestores e para as empresas, é possível considerar que 

o uso de metodologias e ferramentas de suporte à tomada de decisão, a exemplo da ferramenta 

de dimensionamento de frota para a DUM, produto desta pesquisa, possibilita aos gestores 

tomar ações com mais assertividade, podendo servir de base para a análise do atual cenário. 

Assim, é possível simular possíveis cenários para que os gestores tornem as empresas mais 

eficientes e entreguem um melhor serviço a seus clientes. A partir da missão da logística, que é 

entregar o produto certo, na hora certa, no menor custo possível e no menor prazo possível, a 



 

 

ferramenta aqui desenvolvida pode ser utilizada com suporte à tomada de decisões para entregar 

um melhor serviço com menor custo aos clientes. 

Como resultado, o método proposto poderá trazer benefícios aos gestores das PMEs, pois 

pode ser uma ferramenta para uso em planejamento e controle da operação de distribuição. Pode 

ajudar a melhorar o processo de atendimento à empresa e aos clientes, possibilitando a redução 

de custos e da emissão de poluentes, bem como ajudando a controlar melhor suas compras e 

estoques, a realizar a padronização de processos, promovendo reflexos diretos e indiretos na 

sua operação em decorrência da análise e monitoramento dos indicadores de desempenho. 

A pesquisa contribui com a (re)aplicabilidade e a inovatividade. O método proposto foi 

aplicado em duas empresas (médio porte; pequeno porte) que distribuem produtos frescos e 

autopeças, nas quais foi possível verificar dados e recursos mais escassos ou restritos e, dessa 

forma, metodologias mais simples tendem a ser uma ferramenta para a tomada de decisão que 

reduz custos logísticos e melhora o nível de serviço DUM.  

Para trabalhos futuros, sugere-se novos estudos em empresas prestadoras de serviço, já 

que estas poderiam avaliar seu atual desempenho e levar melhorias a seus clientes atendidos e 

por fim, que a ferramenta utilizada nesta pesquisa seja transformada em um aplicativo para o 

gerenciamento dos processos de distribuição, de forma a controlar as operações em qualquer 

modalidade de transporte e em qualquer local de operação. 
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Resumo: Cada vez mais a empresa que deseja se destacar e sobreviver diante da grande 

versatilidade e concorrência de mercado, precisa investir em pesquisa e desenvolvimento 

e inovar, trazendo produtos ou serviços que seu público alvo irá apreciar, sejam inovações 

incrementais ou disruptivas. Para tal é necessário ter Capacidade de Inovação, esta que 

relacionada às Capacidades Absortivas, mesmo que sempre tenha existido na prática, 

ainda é insipiente em estudos, por esta razão, o presente artigo, através de uma 

bibliometria define, sintetiza e organiza o tema desde seu surgimento, principais autores 

e até os caminhos de estudo que estão surgindo, finalizando com uma agenda de pesquisas 

que visa aprofundar ainda mais seu entendimento. 

Palavras-chave: Capacidade de Inovação, Inovação, Capacidade Absortiva, Pesquisa e 

Desenvolvimento 

 

Introdução 

 

Desde o primeiro trimestre de 2014 a economia brasileira vem sendo marcada por 

conta de seu decréscimo no crescimento que vinha apontando nos últimos anos até então, 

desta forma, a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) vem apresentando índice 

decrescente, principalmente pela queda geral no nível das atividades. Várias mudanças 

trouxeram este cenário de incerteza, sendo que a mais significativa foi a perda do grau de 

investimento de acordo com a classificação de crédito de agências de classificação de 

risco, elas fazem análises utilizando um conjunto de fatores relacionados ao baixo 

crescimento como base (Pochmann, 2018). 



A economia brasileira encontra uma série de problemas estruturais, dentre eles 

pode-se destacar o longo período em que a moeda do país vem sendo depreciada, 

analisando a questão estrutural, podemos citar o estado dos portos e rodoviárias, que 

necessitam de investimentos, além dos custos elevados de energia. Por esta razão, é 

imprescindível, visando o desenvolvimento da indústria, bem como uma forma de reagir 

a todo este cenário de incerteza, que aconteça o desenvolvimento da inovação. (ABIT, 

2015; FIESC, 2015). 

Ao pesquisar sobre o tema inovação, é possível notar que ela vem de diversas 

áreas de conhecimento, como por exemplo, a administração, economia, engenharia, 

psicologia, engenharia, dentre outras (Gopalakrishnan, & Damanpour, 1997; Crossan, & 

Apaydin, 2010). Em se tratando da administração, as pesquisas na área visam expandir o 

campo de conhecimento das investigações através da criação de novos modelos de 

pesquisa nas mais diversas teorias, como orientação para mercado, economia de custos e 

transações, teoria institucional, baseando-se no estudo das capacidades dinâmicas. 

(Lawson, & Samson, 2001; Crossan, & Apaydin, 2010). 

Sendo que as capacidades dinâmicas tratam do comportamento das organizações, 

sob o prisma da orientação para recriar, renovar, alterar, trazer maior integração para 

recurso e capacidades organizacionais, desta maneira criando e revisando suas 

capacidades básicas, sempre de acordo com os estímulos e mudanças do ambiente que é 

dinâmico e está sempre em desenvolvimento, desta forma visando alcançar vantagem 

competitiva; sendo importante ressaltar que estas capacidades estão incorporadas nos 

processos, buscando sempre facilitar a disseminação de conhecimento seja dentro da 

mesma empresa (interno), ou entre empresas (externo) melhorando a comunicação e 

desenvolvimento. (Wang, & Ahmed, 2007).  

De acordo com os autores, existem três fatores principais quando se trata de 

capacidades dinâmicas, que são a capacidade de absorção, de adaptação e de inovação, 

pois uma invariavelmente se faz necessária para o bom desempenho da outra, pois a 

inovação requer quer adaptação ao novo cenário que traz, bem como um tempo para sua 

absorção. 

Como visto, a Capacidade de Inovação é fundamental para empresas e, de forma 

macro, economias que desejam sobreviver às constantes mudanças e crises que a 

sociedade vem enfrentando, sendo ela a forma de dar uma resposta às demandas que 



surgem no mercado, indo ao encontro da frase, não é o mais forte que sobrevive, mas o 

que melhor se adapta. Por esta razão, o presente artigo tem por objetivo entender a origem 

da pesquisa sobre capacidade de inovação, quem vem pesquisando sobre o tema, seus 

principais autores e países de publicação, bem como suas principais tendências de 

pesquisa. 

 

Referencial Teórico 

Capacidade de Inovação 

Ao pesquisar a literatura sobre a capacidade de inovação é possível perceber que 

quando as empresas focam em uma série de atividades voltadas para inovação, um 

desempenho superior geralmente é alcançado (Piening, & Salge, 2015) uma vez que, 

neste processo se observa o surgimento de novas ideias, formas de execução e processos 

mais eficientes (Sicotte et al 2015), por isso a capacidade de inovação pode ser 

considerada como um recurso-chave para tal. (Lawson, & Samson, 2001) 

Não obstante, é possível observar que as empresas que apresentam melhores 

resultados, são aquelas que trabalham investindo e estimulando em seu ambiente 

organizacional a capacidade de inovação, pois além de novos produtos, estas buscam 

executar seus processos de modo mais eficaz, a inovação assim permeando produtos, 

serviços, negócios, só poderia ter melhores resultados e desempenho. (Yesil at al 2013). 

Ao pesquisar sobre o tema inovação, é possível notar que ela vem de diversas 

áreas de conhecimento, como por exemplo, a administração, economia, engenharia, 

psicologia, engenharia, dentre outras (Gopalakrishnan, & Damanpour, 1997; Crossan, & 

Apaydin, 2010). Em se tratando da administração, as pesquisas na área visam expandir o 

campo de conhecimento das investigações através da criação de novos modelos de 

pesquisa nas mais diversas teorias, como orientação para mercado, economia de custos e 

transações, teoria institucional, baseando-se no estudo das capacidades dinâmicas. 

(Lawson, & Samson, 2001; Crossan, & Apaydin, 2010). 

Sendo que as capacidades dinâmicas tratam do comportamento das organizações, 

sob o prisma da orientação para recriar, renovar, alterar, trazer maior integração para 

recurso e capacidades organizacionais, desta maneira criando e revisando suas 

capacidades básicas, sempre de acordo com os estímulos e mudanças do ambiente que é 



dinâmico e está sempre em desenvolvimento, desta forma visando alcançar vantagem 

competitiva; sendo importante ressaltar que estas capacidades estão incorporadas nos 

processos, buscando sempre facilitar a disseminação de conhecimento seja dentro da 

mesma empresa (interno), ou entre empresas (externo) melhorando a comunicação e 

desenvolvimento. (Wang, & Ahmed, 2007).  

Teece e Pisano (1994) ao estudarem e desenvolverem pesquisas sobre as 

capacidades dinâmicas, trouxeram o conceito de inovação. Pois os autores afirmam que 

a capacidade de inovação é um subconjunto das competências e fazem com que as 

empresas possam criar novos produtos, renovar seus antigos processos e interagir de 

forma eficiente ao ambiente, pois a capacidade de inovação é uma forma de resposta às 

mudanças que acontecem no mercado. 

A teoria de capacidades dinâmicas está totalmente atrelada ao estudo de inovação 

empresarial, uma vez que ela desenvolve um modelo holístico, que analisa o todo da 

inovação organizacional, em vez de focar em somente um aspecto, como a tecnologia por 

exemplo; outro ponto é que em se considerar esta teoria, é possível relacional facilmente 

a inovação de produtos com a de processos; além de que como se trata de uma infinidade 

de processos e ativos, não seria viável uma única fórmula inflexível, mas sim o 

desenvolvimento de cada caso por parte dos níveis gerenciais da organização; importante 

também ressaltar que a teoria traz maior amplitude para o conceito de inovação, uma vez 

que, considera inovações dentro e fora das organizações inclusive em processos de gestão 

(Lawson, & Samson, 2001; Wang, & Ahmed, 2007; Crossan, & Apaydin, 2010; Camisón, 

& Villar-Lopez, 2014). 

Desta maneira, a capacidade de inovação representa esta adaptabilidade e 

alteração de recursos e capacidades respondendo ao estímulo externo, buscando gerenciar 

a mudança por vezes alterando completamente a forma como o trabalho é executado 

(Camisón, & Villar-López, 2014). 

Este processo de reconfigurar, seja recursos por vezes ou por outras até mesmo as 

capacidades pode ser considerado como um mecanismo que acaba por proporcionar o 

surgimento de novos conhecimentos, dos mais diversos novos produtos e até mesmo a 

criação de novos processos, todos visando trazer, e muitas vezes com sucesso, vantagem 

competitiva (Sicotte, Drouvin, & Delerue, 2015). 



Valadares et al. (2014), desenvolveu uma revisão sistemática da literatura que 

trouxe como a luz do conhecimento que a capacidade de inovação é desenvolvida em 

larga escala. Por isso existe uma convergência de dimensões quando se busca medir a 

capacidade. Podemos aqui citar como as principais dimensões a inovação como 

estratégia, a liderança que visa a transformação, o gerenciamento de pessoas com foco 

em inovação, o conhecimento das tecnologias de fronteira, conhecer bem o cliente e de 

forma macro o mercado a fim de perceber rapidamente ou ainda causar a mudança, o 

conceito de gestão de projetos, além da inovação de produtos e processos. Não é de hoje 

que se tem conhecimento da grande gama de medidas para a capacidade de inovação, esta 

já havia sido apontada por alguns autores (Hurley, & Hult 1998; Miller, & Friesen, 1984; 

Wang, & Ahmed, 2007). 

A capacidade de inovação é de tamanha importância, pois ela é capaz de 

influenciar de forma positiva até mesmo o desempenho de uma inovação de produtos, 

uma vez que, quando bem desenvolvida, cria um ambiente propício para que aconteçam 

atividades inovadoras (Hult, Hurley, & Knight, 2004). Por esta razão, pode-se auferir que 

a capacidade de inovação de processos irá trazer maior probabilidade de inovação e maior 

eficiência para as organizações que buscam redefinir processos diversos para trazer 

melhor desempenho em inovação. A inovação de processo é aquela que visa trazer 

mudanças na forma como a empresa trabalha, como cria seus produtos, os desenvolve e 

os entrega, afinal entre as inovações por processo e produto devem estar interligadas para 

maior fortalecimento do todo. (Piening, & Salge, 2015). 

A inovação é um fator crucial quando se trata de transformar os recursos em 

capacidades visando ter um melhor desempenho na hora da inovação de produtos (Julienti 

at al. 2010), por proporcionar um ambiente propício ao desenvolvimento de atividades 

inovadoras (Hult, Hurley, & Knight, 2004). 

Sendo que a inovação de processo é considerada a base para que exista o 

desenvolvimento de novos produtos, pois ela é quem irá trazer esta propensão para a 

inovação de produtos e consequentemente a eficácia de todas as ações da organização que 

busca estar à frente do mercado (Piening, & Salge, 2015). A inovação organizacional 

nada mais é do que a capacidade de inovação e ela é quem irá trazer um maior 

desempenho da inovação (Camisón, & Villar-López, 2014; Yesil, at al. 2013). 

 



Método 

 

Neste estudo foram utilizadas técnicas bibliométricas a partir de artigos 

publicados sobre o tema Capacidade de Inovação ao longo dos anos. Como poderemos 

observar nesta seção o estudo científico sobre o tema é relativamente novo, iniciado em 

1979, e há um crescimento no interesse especialmente nos últimos anos, por esta razão 

torna-se necessário analisar a origem e genealogia do conhecimento da capacidade de 

inovação, bem como suas principais tendências, já que vem se mostrando crucial para 

sobrevivência de economias inteiras no mundo. Fato este que por si só já mostra 

necessidade de se consolidar o conhecimento sobre o tema.  

Neste sentido, foi coletada uma amostra de 362 artigos no banco de dados ISI Web 

of Science da Thomson-Reuter. Em seguida, após primeira análise foram filtrados os 

artigos que aparentemente não têm relação ao tema pesquisado, pois eram artigos de 

método, ou se referiam a assuntos não relacionados. Então foram realizadas as análises 

de frequências de citação e cocitação, além da criação dos mapas de rede e análise fatorial 

exploratória para derivar os subcampos de estudo e oportunidades de pesquisa sobre 

inovação frugal. 

Uma bibliometria pode ser caracterizada como uma série de técnicas que buscam 

quantificar o processo de comunicação da escrita e analisar alguns atributos e 

comportamentos de informações publicadas (Okubo, 1997). Embora a análise 

bibliométrica tenha provado ser valiosa em uma ampla variedade de campos, pouco 

estudo bibliométrico sobre o tema foi encontrado, apesar de que em muitos artigos foi 

apontada a necessidade de consolidação e aprofundamento do tema. Este estudo faz uso 

da literatura para mapear a estrutura deste campo, entendendo sua origem, genealogia e 

caminhos para publicações futuras. 

Para tal a decisão de fazer um estudo bibliométrico se deu pois a bibliometria é 

um instrumento quantitativo que permite minimizar a subjetividade das análises. Desta 

maneira, as três leis bibliométricas principais (Zipf, de Lotka e de Bradford) tem relação 

direta com este trabalho. A lei de Zipf propõe a observação da frequência de ocorrência 

de palavras em um dado texto com o objetivo de propor indexações. A lei de Lotka trata 

da produtividade dos autores, fundamentando-se na premissa de que alguns estudiosos 

publicam muito e que muitos acadêmicos publicam pouco. Por fim, a lei de Bradford 



permite estimar o grau de relevância de periódicos numa determinada área do 

conhecimento. 

Para conduzir a pesquisa, o termo “innov*” AND “capacity” (sem aspas e com o 

asterisco, da forma como está escrito) foi utilizado. A busca foi realizada nos tópicos das 

publicações disponíveis na ISI Web of Science em inglês e português. Não foi feita a 

definição de um período, visto que o objetivo era mapear toda a produção disponível na 

base de dados até setembro de 2021, correspondendo ao período de coleta de dados.  

Também buscou-se limitar a amostra para considerar apenas artigos, por ser um 

tipo de documento que passa por revisão em pares. Restringiu-se os resultados da base de 

dados para a análise dos documentos disponíveis em inglês e português, além de análise 

de títulos e resumos apresentados na plataforma a fim de retirar aqueles que não tinham 

relação com o tema. Assim, a amostra foi composta por 362 artigos. 

Foram utilizados os softwares Bibexcel, SPSS, Vosviewer e o próprio Microsoft 

Excel para analisar a amostra em três etapas. Na primeira etapa foram elaboradas as 

figuras, tabelas e gráficos a fim de apresentar os indicadores de impacto: evolução da 

produção científica; revistas científicas mais utilizadas; países com maior produção; 

nacionalidade dos principais autores e documentos mais citados. O objetivo foi traçar uma 

genealogia da pesquisa sobre o tema, desde sua origem, autores, publicações, periódicos 

e países ao tema inovação frugal. 

Na segunda etapa foram gerados os indicadores relacionais a partir da técnica 

bibliométrica de cocitação. Assim, criou-se o mapa de rede de cocitação e realizou-se a 

análise fatorial exploratória, que é uma técnica de redução de dados que correlaciona itens 

a fatores (Hair, Black, Anderson, & Tatham, 2009). O objetivo foi analisar a matriz de 

cocitação dos autores que se citam e se correlacionam formando um fator que pode 

determinar um campo de estudo. Após a realização das duas etapas, foi feita a 

interpretação e discussão dos dados a partir dos fatores extraídos na análise de cocitação. 

 

Análise dos Resultados 

 

Feito todo o procedimento, iniciamos a análise e interpretação dos dados. Estas, 

por sua vez, ocorreram em três frentes, sendo elas: indicadores de impacto, indicadores 



relacionais e indicadores de atividades de publicação. Assim sendo, a seguir encontram-

se os resultados de cada uma delas bem como suas respectivas explicações. 

 

Indicadores de Impacto 

 

As publicações sobre o tema Capacidade de Inovação aumentaram no período 

analisado (Figura 1). Os primeiros estudos denotam publicação em 1979, sendo que nos 

anos seguintes não houve publicações sobre o tema, sendo seu retorno dado, ainda de 

forma tímida em 2001 com 3 artigos, o próximo artigo publicado denota somente de 2005, 

mais 3. Desta forma, vemos que neste primeiro e longo período houve poucos estudos, 

em 2008 tivemos 4 estudos, sendo que em 2009 houve um salto para 11 artigos. Nota-se 

mais um salto de 2014 para 2015 de 16 para 24 ou seja, embora ainda não tão expressivo, 

o número de publicações quase dobrou no em um ano. Conforme pode ser verificado na 

Figura 1.  

 

Figura 1. Evolução da produção científica. 

Fonte: Dados da pesquisa - pesquisa com base na ISI Web of Science. 

 



O período seguinte foi caracterizado pelos anos de 2015 até parte de 2021 e 

apresentou um aumento expressivo no interesse pelo tema, totalizando 270 novos artigos 

no período, que representam cerca de 75% dos artigos publicados até a data da coleta dos 

dados.  Esses dados mostram um pico de publicação: 2020, com 55 artigos, representando 

70% de aumento em comparação com o ano anterior, crescimento que aparenta se manter 

no ano de 2021, dado que nos últimos anos a quantidade de publicação e, portanto, 

interesse sobre o tema, vem aumentando de forma regular. 

Na Figura 2 podemos observar a relação dos países que mais publicaram sobre o 

tema, podemos observar que o tema vem sendo pesquisado principalmente por países 

desenvolvidos, que por sua vez, entendem a necessidade tanto da pesquisa quanto de estar 

capacitado para inovação. 

 

Figura 2. Relação dos Países que publicam sobre o tema. 

Fonte: Dados da pesquisa - pesquisa com base na ISI Web of Science. 

 

Desta maneira, podemos verificar que Estados Unidos, China, Inglaterra e 

Espanha são os países que mais publicam sobre o tema, sendo que juntos totalizando 

53,59% das publicações, sendo que Estados Unidos com 20,25% das publicações sobre o 

tema, seguido da China com 15,54%, logo após a Inglaterra com 9,74% e então Espanha 

com 8,06% o restante dividido por 21 países até a data da publicação sendo o Brasil o 11º 

na colocação com 2,75% das publicações, conforme é possível observar na Tabela 1 

abaixo. 



Países Registros Porcentagem 
Estados Unidos 3917 20,25% 

China 3006 15,54% 
Inglaterra 1885 9,74% 
Espanha 1560 8,06% 

Itália 1031 5,33% 
Alemanha 1016 5,25% 
Australia 994 5,14% 
Canadá 863 4,46% 
Holanda 853 4,41% 
França 736 3,81% 
Brasil 533 2,75% 
Suécia 454 2,35% 
Taiwan 430 2,22% 
India 421 2,17% 

Portugal 374 1,93% 
Coréia do Sul 362 1,87% 

Suiça 348 1,79% 
Russia 326 1,68% 

Dinamarca 323 1,67% 
Finlandia 300 1,55% 
Noruega 293 1,51% 
Bélgica 281 1,45% 

África do Sul 270 1,39% 
Japão 254 1,31% 

Escócia 232 1,20% 
 

Tabela1. Relação dos Países que publicam sobre o tema. 

Fonte: Autores com base nas informações da ISI Web of Science 

 

Embora o tema tenha crescido consideravelmente nos últimos anos, ainda pode 

ser considerado incipiente e desta forma diverso ao estar relacionado a diferentes áreas, a 

Lei de Bradford (Brookes, 1969) ainda não pôde permitir a identificação do grupo de 

periódicos que publicam artigos sobre o tema. Sendo que os que mais publicam sobre são 

o International Journal of Innovation Management com 4,14%; Journal Business 

Research e Research Policy com 3,15% e Journal of Knowledge Management e 

Technology Analysis Strategic Management com 2,76%conforme pode ser observado na 

Tabela 2 abaixo.  



Periódico Registros Porcentagem 
Internacional Journal of Innovation Management 16 4,42% 
Technological Forecast and Social Change 15 4,14% 
Journal of Business Research 12 3,31% 
Researh Policy 12 3,31% 
Journal of Knowledge Management 10 2,76% 
Technology Analysis Strategic Management 10 2,76% 
European Journal of Innovation Management 9 2,48% 
Technovation 9 2,48% 
Journal of Technology Transfer 8 2,21% 
Journal of the Knowlodge Economy 7 1,91% 
R D Management 7 1,91% 
European Management Journal 5 1,38% 
Industrial Marketing Management 5 1,38% 
International Journal of Technology Management 5 1,38% 
Business Strategy and the Enviroment 4 1,10% 
Creativity and Innovation Management 4 1,10% 
IEEE Transactions on Engineering Management 4 1,10% 
Innovation Organization Management 4 1,10% 

 

Tabela 2. Relação dos Países que publicam sobre o tema. 

Fonte: Autores com base nas informações da ISI Web of Science 

 

Seguindo esta linha, é possível observar na Figura 3 abaixo, que as áreas que mais 

trabalham sobre o tema são Gerenciais, Negócios, Economia e Engenharia, embora outras 

áreas das mais diversas também sejam atuantes na área. 

 



Figura 3. Relação dos Países que publicam sobre o tema. 

Fonte: Dados da pesquisa - pesquisa com base na ISI Web of Science 

 

A lei de Lotka (Pritchard, 1969) permite a identificação dos autores que mais 

publicam e que supostamente podem ser considerados como os mais prestigiados ou que 

vêm trazendo a maior contribuição acadêmica até o momento. Também permite 

considerar a maturidade da literatura científica sobre um assunto, desta maneira podemos 

observar que a área vem se desenhando de forma a começar a ressaltar os principais 

autores sobre o tema conforme esta lei, pois dentre vários autores existe um número 

reduzido com maior volume de publicações. Uma vez que, a lei traz que em áreas de 

conhecimento mais consolidadas, a produção significativa concentra-se em alguns 

autores, enquanto um número maior de autores tem uma produção reduzida (Lotka, 1926; 

Pritchard 1969). 

Assim sendo, a análise mostrou que dos 362 autores envolvidos nas publicações 

sobre capacidade de inovação, alguma concentração de publicações entre alguns autores 

já pode ser observada, 12 autores contribuíram com três ou mais estudos, sendo que eles 

representam 11,6% conforme pode ser observado na Tabela 3 abaixo: 

Autores Registros Porcentagem 
Hossain M 10 2,34% 
Maussion P 8 1,87% 
Belkadi F 7 1,64% 
Bernard A 7 1,64% 
Borini FM 7 1,64% 

Brem A 7 1,64% 
Moutzis D 7 1,64% 

Gassmano O 6 1,40% 
Agarwai N 5 1,71% 
Gupta RX 5 1,71% 

Kim B 5 1,71% 
Noubactep C 5 1,71% 

Pietrzak-david M 5 1,71% 
Rao BC 5 1,71% 

 

Tabela 3. Autores com pelo menos 5 artigos encontrados na amostra analisada. 

Fonte: Autores com base nas informações da ISI Web of Science. 



 

Indicadores Relacionais 

 

A seleção de artigos na ISI Web of Science foi transformada em uma matriz de 

cocitação com o uso do software (open source) Bibexcel.  Esta matriz foi composta pelos 

50 artigos mais citados na amostra. A partir dela, foi gerado o mapa de rede de cocitação 

no software Vosviewer e a análise fatorial exploratória no software SPSS. 

A análise de cocitação contidas nas referências dos 362 artigos da amostra 

permitiu identificar os autores mais citados em estudos sobre comportamento 

empreendedor. A Figura 4 mapa de rede de cocitação, mostra claramente a centralidade 

dos autores no mapa de rede de cocitação, que também são os principais números do tema 

de inovação frugal. 

 

 

Figura 4. Mapa de rede de cocitação. 

Fonte: Dados da pesquisa - pesquisa com base na ISI Web of Science. 

 



Ao realizar a análise da matriz de cocitação, percebe-se que autores que se citam 

acabam se correlacionando e, portanto, formando um fator que pode determinar um 

campo de estudo (Quevedo-Silva, Santos, Brandão & Vils, 2016). Para a identificação 

destes fatores, optamos pela realização da análise fatorial exploratória, que é uma técnica 

de redução de dados que correlaciona itens a fatores (Hair, Black, Anderson, & Tatham, 

2009).  

Seguiu-se os procedimentos recomendados por Hair et al. (2009) para a realização 

desta análise, avaliando o KMO (acima de 0,5) de cada item na matriz de anti-imagem, o 

KMO geral (acima de 0,5), a exclusão de itens com comunalidade abaixo de 0,5, de itens 

com carga abaixo de 0,5 em um fator e itens com cargas cruzadas (acima de 0,5 em mais 

de um fator). A cada exclusão, o procedimento foi seguido desde o início nesta ordem de 

análise, sempre considerando o método de componentes principais e rotação Varimax.  

Matrizes com muitas linhas e colunas tornam a análise visual dos índices e cargas 

relativamente difícil e, por isso, foram necessárias 28 extrações para chegar ao resultado 

final. O que se observou, foi que em um dado momento os fatores, embora ainda alguns 

com carga cruzada, estes apresentavam carga alta em um fator, e carga abaixo de 0,4 em 

outro fator sendo que nas diversas tentativas não manter as cargas cruzadas, o que é 

considerado ideal, acabávamos ficando sem fatores. Então optamos por seguir até o ponto 

mencionado, em que alguns fatores embora com carga cruzada estivesse abaixo de 0,4 

em um fator e carga alta em outro, o que pode ser justificado ao analisar que existe ponto 

de proximidade entre os fatores, embora possa-se notar que eles estão bem delimitados. 

Ao final das extrações foram identificados 3 fatores que corresponderam a 81,94 

por cento da Variância Explicada, acima dos 60% indicados pela literatura (Hair et al., 

2009). Ao final, foi feita a avaliação da medida de confiabilidade interna de cada fator 

(Alpha de Cronbach), aceitando todos os fatores por terem os valores superiores a 0,6.  

Analisamos os artigos referentes aos três fatores cujos autores e cargas fatoriais 

estão demonstrados na Tabela 4. Cada um dos fatores foi nomeado de acordo com os 

temas tratados nos artigos que os compõem. Esses fatores refletem os assuntos que vêm 

sendo explorados no âmbito da inovação frugal e podem dar indícios de como este assunto 

vem sendo estudado na literatura. 

Os artigos que compõem o primeiro fator visam entender a relação entre a 

Capacidade de Absorção e a Capacidade de Inovação e o quanto uma é 



determinante para a outra. Os artigos que compõem este fator, buscam estudar as 

teorias e suas respectivas relações, alguns deles com estudo empírico a fim de expandir o 

conhecimento sobre o tema. Para Cepeda et al (2012), a capacidade de absorção é um 

determinante dinâmico importante para o desenvolvimento da capacidade de inovação de 

uma empresa. 

Para o autor, a relação entre as duas capacidades é mais bem explicada por dois 

construtos relacionados. Primeiro, o contexto de “desaprendizagem” é um determinante 

crucial tanto para a capacidade potencial quanto para a capacidade de absorção realizada. 

Em segundo lugar, os resultados também indicam um meio tangível para os gerentes 

aumentarem sua capacidade de absorção por meio dos recursos dos sistemas de 

informação. 

Por esta razão, Murovec, N. e Prodan, I. (2009), evidenciaram que a capacidade 

de absorção está positivamente relacionada à produção de inovação de produto e 

processo. Portanto, a capacidade de absorção deve receber bastante atenção quando das 

considerações sobre políticas de pesquisa e inovação. 

Matriz de componente rotativaa 
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Subramaniam M, 2005, V48, P450, Acad Manage J, Doi 
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,859     

Lichtenthaler U, 2009, V52, P822, Acad Manage J, Doi 
10.5465/Amj.2009.43670902 

,851    

Nieto M, 2005, V25, P1141, Technovation, Doi 
10.1016/J.Technovation.2004.05.001 

,846     

Camison C, 2010, V63, P707, J Bus Res, Doi 
10.1016/J.Jbusres.2009.04.022 

,813    

Flatten T, 2011, V29, P98, Eur Manag J, Doi 
10.1016/J.Emj.2010.11.002 

,802    

Hamel G, 1991, V12, P83, Strategic Manage J, Doi 
10.1002/Smj.4250120908 

,798    

Cepeda-Carrion G, 2012, V23, P110, Brit J Manage, Doi 
[10.1111/J.1467-8551.2010.00725.X, 10.1111/J.1467-

8551.2010.00725.X] 
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10.2307/2393988 
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Murovec N, 2009, V29, P859, Technovation, Doi 
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,755    
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10.2307/259373 
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Jansen J, 2006, V52, P1661, Manage Sci, Doi 
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Os artigos que compreendem o segundo fator buscam entender a relação entre 

a Capacidade de Inovação e o desempenho nas empresas, para tal, se valendo muitas 

vezes de estudos empíricos em empresas inovadoras. Por esta razão, Liao et al (2007) 

trazem que a capacidade de absorção é o fator interveniente entre o compartilhamento do 

conhecimento e a capacidade de inovação. Segundo os autores, o compartilhamento de 

conhecimento tem um efeito positivo na capacidade de absorção, auxiliando no processo 

de inovação. 



Teece (2007), ao estudar as ciências sociais e comportamentais a fim de entender 

a natureza e os microfundamentos das capacidades necessárias para sustentar o 

desempenho empresarial superior em uma economia aberta com inovação rápida e fontes 

globalmente dispersas de invenção, inovação e capacidade de manufatura. Desta maneira 

o autor nota que recursos dinâmicos permitem que as empresas criem, implantem e 

protejam os ativos intangíveis que oferecem suporte a um desempenho comercial superior 

de longo prazo. 

Já de acordo com o autor, as habilidades, processos, procedimentos, estruturas 

organizacionais, regras de decisão por diante das capacidades dinâmicas - que sustentam 

as capacidades de detecção, apreensão e reconfiguração no nível empresarial são difíceis 

de desenvolver e implantar. As empresas com fortes capacidades dinâmicas são 

extremamente empreendedoras, pois além de se adaptarem aos ecossistemas de negócios, 

também os moldam por meio da inovação e da colaboração com outras empresas, 

entidades e instituições. A estrutura avançada pode ajudar os estudiosos a compreender 

os fundamentos do sucesso empresarial de longo prazo, ao mesmo tempo que ajuda os 

gerentes a delinear considerações estratégicas relevantes e as prioridades que devem 

adotar para melhorar o desempenho empresarial e escapar da tendência de lucro zero 

associada à operação em mercados abertos à competição global. 

Por fim, o terceiro fator é composto por artigos que visam entender o quanto a 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) está relacionada com a Capacidade de Inovação, 

trazendo diversas pesquisas em empresas visando relacionar os temas. Para Enkel et al 

(2009), a capacidade de inovação, mesmo vindo da inovação aberta, é extremamente 

importante para a P&D, as implicações e tendências que sustentam a inovação aberta são 

ativamente discutidas em termos de perspectivas estratégicas, organizacionais, 

comportamentais, de conhecimento, jurídicas e de negócios, e suas implicações 

econômicas. 

Furman et al (2002) traz que há diferenças na intensidade da inovação nas 

economias avançadas, por isso traz a importância de se observar a capacidade nacional 

de inovação que é a capacidade de um país de produzir e comercializar um fluxo de 

tecnologia inovadora a longo prazo, sendo ela dependente da força da infraestrutura de 

inovação comum de uma nação, do ambiente para a inovação nos clusters industriais de 

uma nação e da força das ligações entre esses dois.  



Assim, os autores trazem que, embora uma grande variação entre os países se deva 

a diferenças no nível de insumos dedicados à inovação (mão de obra e gastos em P&D), 

um papel extremamente importante é desempenhado por fatores associados a diferenças 

na produtividade de P&D, escolhas de políticas como o extensão da proteção da pesquisa 

em inovação e abertura ao comércio internacional, a parcela de pesquisa realizada pelo 

setor acadêmico e financiada pelo setor privado, o grau de especialização tecnológica e o 

“estoque” de conhecimento de cada país. Além disso, para os autores, a capacidade de 

inovação influencia a comercialização, como a obtenção de uma alta participação de 

mercado nos mercados de exportação de alta tecnologia 

 

Discussão  

Conforme visto, a Capacidade de Inovação está relacionada à Capacidade de 

Absorção, que de acordo com Cohen e Levinthal (1990), está relacionada com a maneira 

pela qual uma organização desenvolve rotinas e processos para internalizar e aplicar o 

conhecimento externo, que por sua vez, faz parte das Capacidades Dinâmicas, sendo estas 

definidas por Teece et al. (1997), como a habilidade de conseguir dar respostas rápidas 

às mudanças que acontecem no mercado, e para isso ser capaz de se reinventar, seja 

integrando, construindo e reconfigurando suas competências externas e internas. 

Neste sentido diversos estudos vêm utilizando a metodologia de Cohen e 

Levinthal (1990), como estudo de Silva et al (2018), mostrando de forma empírica que 

quanto mais a empresa é capaz de investir em P&D (pesquisa e desenvolvimento) e buscar 

ampliar sua capacidade de absorção, melhor será sua capacidade de inovação, e mais 

facilmente ela é transformada em vendas. Sendo que a capacidade absortiva associada à 

capacidade de inovação traz a possibilidade inclusive de se formar parcerias para que seja 

ampliado o potencial de inovação no mercado (Egbetokun, A., & Savin, I. 2015). Desta 

maneira, quando se trata da capacidade de inovação, não somente da elaboração de 

inovação esporádica, a relação entre a capacidade de inovação e o grau de investimento 

em P&D é proporcionalmente positiva. 

Zahra e George (2002), por sua vez, trazem um modelo com uma perspectiva mais 

processual sobre Capacidade Absortiva, ressaltando a importância do compartilhamento 

de conhecimento interno eficaz e a integração, sendo estas partes críticas da capacidade, 

o que sinaliza a importância dos recursos internos. De acordo com os autores, esta 



capacidade é multidimensional sendo formada por um conjunto de rotinas e processos 

organizacionais por meio dos quais as firmas produzem uma capacidade organizacional 

dinâmica. 

Isto posto, Fosfuri e Tribó (2008), fazem um estudo empírico na área de inovação, 

mostrando que a capacidade absortiva é a base da capacidade de inovação, uma vez que, 

concluíram que empresas com melhor capacidade de inovação são empresas que buscam 

conhecimento externo, trabalham com pesquisa e buscam de forma rápida se adaptar 

quando mudanças são necessárias. Nesta linha, Choi et al (2019), verificaram de forma 

empírica que é preciso desenvolver a capacidade de absorção, de aprendizagem para que 

se possa trabalhar a capacidade de inovar. Pois uma afinada capacidade de absorção, ajuda 

a empresa a ser mais flexível e auxilia muito em sua capacidade de inovação (Pinheiro et 

al 2021). 

O que atualmente têm sido comprovado de forma empírica,e cada vez mais se 

percebe a necessidade de estudos neste sentido, já era mencionado por Kostopoulos et al 

(2011) mostrando empiricamente que informações externas influenciam positivamente 

nas capacidades absortivas, e como as capacidades absortivas influenciam nas maiores 

inovações. Desta maneira Camisón e Forés (2011) trazem o fato de que com o aumento 

de empresas, e portanto maior concorrência, torna-se cada vez mais difícil estar na crista 

da onda de inovações. Então, ao estudarem a capacidade de aprendizado e capacidade de 

absorção, puderam concluir que elas interferem diretamente na capacidade de inovação, 

para tal, fizeram estudo empírico verificando que a combinação de ambas as capacidades 

influenciam na capacidade de inovação. Também mostraram que a capacidade de 

inovação atua como um catalisador para o efeito das capacidades de aprendizagem no 

desempenho empresarial. 

Conclusão 

A capacidade de inovação é fator primordial para garantir ambiente propício para 

a inovação, influenciando assim de forma positiva o desempenho de inovação de 

produtos, uma vez que, a organização que tem a capacidade de inovação bem 

desenvolvida tem mais chances de que uma inovação de produtos assertiva aconteça, e as 

atividades inovadoras de sucesso se repitam (Hult, Hurley, & Knight, 2004). Desta forma, 

podemos trazer que a inovação por processos irá trazer mudança na forma como a 

organização trabalha, como entrega seus produtos, como os cria e desenvolve, ressaltando 



que as inovações por produto e processo, estão ligadas e uma depende da outra para seu 

sucesso. (Piening, & Salge, 2015). 

Por esta razão, alcançamos o objetivo entender a origem da pesquisa sobre 

capacidade de inovação, entendemos que pesquisas sobre o tema iniciaram em meados 

dos anos 70, ainda que de forma tímida, o tema desde então vem sendo estudado, tendo 

grande aumento principalmente nos últimos anos, geralmente atrelado ao estudo das 

capacidades absortivas, das inovações de forma geral, pois o mercado vem entendendo, 

que cada vez mais é necessário inovar para sobreviver, e como função, a academia visa 

estudar os fenômenos encontrados. 

Nesta linha também buscamos entender quem vem pesquisando sobre o tema, e 

seguindo a lógica, países que têm fortes economias, e conhecidas também por forte 

estrutura acadêmica despontam nos estudos sobre o tema, como Estados Unidos, China, 

Europa principalmente. Os principais autores estão listados, vemos que existe uma 

conversão entre suas pesquisas, através da rede e três principais vertentes, como pode ser 

observado entre os fatores, trazendo as principais tendências de pesquisa. 

É possível auferir que, uma vez que o mercado entende ser fundamental inovar, 

naturalmente surgiriam pesquisas sobre inovação, e não somente sobre a inovação 

propriamente dita, mas também sobre a capacidade de inovar, desta forma tentando 

entender o que traz essa capacidade, nos artigos é possível ver que se estuda a capacidade 

de absorver conhecimento, de replicá-los, de lidar com informações externas às empresas, 

a características de empresas, de economias inteiras, o que as motiva e possibilita serem 

mais inovadoras, a fim de decifrar a fórmula da inovação para entender como criar um 

ambiente mais propício. 

Por esta razão com o avanço da inovação nos últimos anos podemos ver o aumento 

nas pesquisas sobre o tema, e visando tentar rastrear todas as vertentes da capacidade da 

inovação, ela vem sendo dividida nesses três principais fatores, o conhecimento teórico, 

o conhecimento empírico relacionando com o desempenho nas empresas e com área de 

pesquisa e desenvolvimento. Assim, o que esperamos é que este artigo possa ter 

organizado e sumarizado o tema a fim de facilitar caminhos para pesquisas futuras, pois 

fica claro, que se trata de um tema em amplo desenvolvimento. 

 



Fator 1 

Entender a relação entre a Capacidade 
de Absorção e a Capacidade de 

Inovação e o quanto uma é 
determinante para a outra 

Estudo empírico a fim de verificar se a 
capacidade de absorção antecede à 
capacidade de inovação. 

Estudo empírico a fim de verificar se a 
capacidade de absorção funciona como 
moderadora da capacidade de inovação. 

Estudo empírico a fim de verificar se a 
capacidade de absorção é consequente da 
capacidade de inovação. 

Fator 2 
Entender a relação entre a Capacidade 

de Inovação e o desempenho nas 
empresas 

Verificar escalas de medição de capacidade 
de inovação e desempenho em empresas, a 
fim de trabalhá-las de forma conjunta para 
mensurar a relação entre a Capacidade de 
Inovação e o desempenho nas empresas. 

Estudo empírico em que haja a criação de 
escala de medida que fosse capaz de medir a 
relação entre a Capacidade de Inovação e o 
desempenho nas empresas. 

Estudo empírico mensurando o quanto 
empresas que passaram a aplicar os 
conceitos de capacidade de inovação, 
aumentaram seu desempenho. 

Fator 3 

Entender o quanto a Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) está 

relacionada com a Capacidade de 
Inovação 

Estudo empírico a fim de verificar se 
empresas que não têm P&D formal, mas 
demonstram ter capacidade de inovação, 
estão relacionadas à Inovação Frugal. 

Estudo empírico a fim de verificar empresas 
onde P&D utiliza mentalidade de Inovação 
Frugal. 

Estudo empírico a fim de mensurar o quanto 
empresas que investem em pesquisa e 
desenvolvimento de fato têm capacidade de 
inovação. 

 

Tabela 5: Agenda para pesquisas futuras 

Fonte: Autores 

 

Por fim, visando dar sequência a este estudo e trazer possibilidades para continuá-

lo e contribuir com o estudo da Capacidade de Inovação, elaboramos uma agenda de 

pesquisa baseada nos fatores encontrados nesta pesquisa, conforme tabela 5, dentre os 



fatores encontramos temas a serem pesquisados que irão contribuir para o corpo de 

conhecimento em Capacidade de Inovação, uma vez que, são lacunas a serem exploradas. 
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Resumo: O presente estudo objetivou analisar a concessão de crédito para pessoas físicas a 

partir das parcerias interorganizacionais entre fintechs e bancos tradicionais. Para 

operacionalizar a pesquisa, utilizou-se uma abordagem qualitativa de caráter descritivo, com 

dados secundários do Banco do Brasil, Itáu Unibanco, Banco Inter, Creditas e Nubank, tratados 

por meio de análise de conteúdo e triangulação documental. Os resultados indicaram que as 

parcerias interorganizacionais entre fintechs e bancos tradicionais tem viabilizado o 

crescimento na concessão de crédito às pessoas físicas, assim como inovação na oferta de 

produtos e serviços financeiros para os consumidores. Se observou que essas parcerias têm 

reflexos positivos tanto sobre a ótica de gestão das instituições como, sobre a perspectiva de 

inclusão financeira na sociedade. Notou-se aspectos contingenciais que tencionam a 

colaboração entre organizações bancárias e conclui-se que as motivações para o 

estabelecimento das parceiras entre bancos e fintechs tende a ser crescente. 

 

Palavras-chave: Fintechs. Bancos tradicionais. Parcerias Inteorganizacionais. Concessão de 

Crédito. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil tem buscado relevantes iniciativas de inclusão financeira, tais como 

correspondentes bancários, internet banking (acesso à instituição financeira através da internet) 

e, mais recentemente, o mobile banking (aplicativo da instituição financeira). O investimento 

por parte dos bancos tem proporcionado avançar tecnologicamente, promovendo o acesso a 

soluções e ferramentas colocadas à disposição do consumidor brasileiro (PARTYKA, 2020). 

Na última década, notou-se uma forte movimentação para a desburocratização dos 

processos bancários. No Brasil, pode-se afirmar que esse movimento está fortemente 

concentrado na modernização dos produtos e serviços bancários que estão sendo digitalizados 

mediante a necessidade de aprimoramento da experiência do cliente, que teve acesso a mais 

segurança, transparência e agilidade em suas operações. Para lidar com a realidade emergente, 

os bancos têm buscado diferentes opções como o desenvolvimento de capacidades 

organizacionais internas e parcerias com empresas de tecnologia como as fintechs (BCB, 2020). 

As Fintechs são startups que surgiram como uma maneira diferenciada de ofertar 

produtos e serviços junto ao mercado bancário, adotando modelos de negócios inovadores que 

competem com instituições financeiras já estabelecidas (DALL’AGNOL; VERSCHOORE, 

2019), como é o caso dos bancos tradicionais que são considerados instituições financeiras 

altamente competitivas entre si, e que possuem como objetivo o lucro e a expansão de mercado. 

Se por um lado, os bancos buscam garantir sua fatia no mercado (market share), por outro, as 

fintechs querem espaço para atuar, ofertar produtos e serviços e se estabelecer junto ao Sistema 

Financeiro Nacional (SFN). 



  

 

Neste contexto mudou-se a ideia inicial de que as empresas fintechs ameaçam a 

existência dos bancos tradicionais, uma vez que elas estão empenhadas em estabelecer parcerias 

com estas instituições. Esse movimento beneficia consumidores por meio da junção do serviço 

tradicional bancário com uma nova experiência na oferta de produtos e serviços. Silva et al. 

(2020) corroboram e afirmam que tais parcerias implicam na possibilidade de gerar facilidades 

para os clientes, diminuir a burocracia, criar mais oportunidades de crédito rápido, aumentar os 

investimentos em curto prazo, dentre outros benefícios. 

O Banco Central (2020) informou que existiam cerca de 160 instituições financeiras no 

Brasil, classificadas como bancos comerciais ou bancos múltiplos, que são as organizações que 

operam com ofertas de produtos de crédito e declarou que espera que as fintechs estimulem as 

instituições tradicionais a aprimorarem seus processos de funcionamento e a se estabelecerem 

em novos nichos de negócio e segmentos de mercado. E que eventuais parcerias, 

compartilhamento de atividades e custos com as instituições tradicionais proporcionarão 

ganhos à sociedade. 

De acordo com os dados informados pelo Banco Central, a Carteira de crédito 

relacionada às pessoas físicas, cresceu cerca de 124% nos últimos dez anos, com perceptível 

crescimento nos últimos dois anos, período em que as parcerias com as fintechs e as inovações 

tecnológicas junto aos bancos foram aceleradas e fortalecidas. Faz-se oportuno destacar que 

neste estudo não se pretende considerar aspectos socioeconômicos que tendem a influenciar a 

demanda por crédito, a exemplo de: crise pandêmica, desemprego, redução na taxa de juros, 

instabilidade econômica, dentre outros. 

A motivação pelo estudo se deu pela observância de que a política de concessão de 

crédito nos bancos tradicionais está sendo transformada em detrimento ao modelo de negócios 

disponibilizado pelas fintechs, com processos inovadores, ágeis, seguros, transparentes e com 

foco na experiência do usuário, antecipando assim às suas necessidades. Dessa forma, o 

questionamento dessa pesquisa está descrito da seguinte forma: Como as parcerias 

interorganizacionais entre Fintechs e bancos tradicionais viabilizaram a concessão de Crédito 

para pessoas físicas? O objetivo geral foi analisar a concessão de Crédito para pessoas físicas a 

partir das parcerias interorganizacionais entre Fintechs e bancos tradicionais. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 INOVAÇÃO NOS RELACIONAMENTOS INTEORGANIZACIONAIS 

 Os relacionamentos interorganizacionais, surgem das redes de empresas que são 

formadas por estruturas dinâmicas e constituídas de atores sociais que interagem entre si, com 

a finalidade de compartilhamento de recursos, inovação continuada e geração de rendas 

relacionais que possibilitam vantagens competitivas, que não seriam alcançadas de forma 

individual (BALESTRIM; VARGAS, 2002; HYNES; ELWELL, 2016).  Essas redes são 

formadas por empresas, que em conjunto, optam por coopetição em detrimento da competição 

para se manterem ativas no mercado. 

  A cooperação tem sido uma estratégia utilizada para alavancar as competências 

organizacionais com o intuito de melhorar a sua eficácia, uma vez que, com essa colaboração 

são estabelecidas alianças empresariais que resultam em relacionamentos interorganizacionais, 

os quais são observados como um dos elementos chave para a inovação (SARTORI; FACCO; 

GARRIDO, 2019). Os autores citados anteriormente acrescentam que, a inovação nessa 

perspectiva pode ser entendida na dimensão de processo, em que ocorre a capacitação e 



  

 

reformulação para os mesmos, acesso a potenciais ideias e novos negócios, bem como novos 

parceiros, para ampliar a rede de relacionamentos inteorganizacionais, assim como, sobre a 

ótica de inovar para fornecer melhores serviços.   

 Nesses aspectos, faz-se oportuno considerar o entendimento que já está difundido na 

sociedade, sobre a percepção de que a inovação é essencial para a sobrevivência e vitalidade 

das empresas. Há de se considerar, entretanto, que além das condições favoráveis à 

competitividade, sobretudo autônoma por meio da inovação, tem-se o desempenho 

organizacional sendo fortemente influenciado pelos relacionamentos evidenciados nas redes 

interorganizacionais (DYER; SINGH, 1998; GULATI et al., 2000; DYER; HATCH, 2006). 

Destaca-se que tais relacionamentos podem surgir de redes formais, informais e até mesmo, de 

parcerias interorganizacionais diversas, inclusive das que possibilitam a transmissão de 

conhecimento e troca de recursos intangíveis como condição para o sucesso a longo prazo das 

empresas envolvidas (LATORRE: HERMOSO; RUBIO, 2017).  

 Na era da informação, os recursos intangíveis se estendem para além do 

compartilhamento de recursos e conhecimentos que ocorrem normalmente em indústrias, 

comércios e serviços tradicionais, e alcançam o que Tsou, Chen e Wang (2019) definiram como 

modelo de colaboração para o Desenvolvimento de Novos Serviços- New Service Development 

(NSD) (tradução nossa). Esse modelo pressupõe que empresas tradicionais podem estabelecer 

parcerias com empresas de alta tecnologia e oferecer serviços com valor agregado para o 

consumidor final. O resultado disso seria o desempenho econômico e sustentabilidade 

competitiva para ambos os modelos de negócios. 

 A mudança evolutiva do mercado e da inovação tecnológica em grande escala (HYNES; 

ELWELL, 2016), permitem que essas ações coletivas criem novas redes de atores que buscam 

colaboração por meio de parcerias interorganizacionais, que levam em consideração os fatores, 

relacional, tecnológico e estratégico para o alinhamento das decisões sobre quais parceiros 

selecionar para estimular a colaboração em rede (TSOU, CHEN; WANG, 2019). As interações 

que decorrem das parcerias interorganizacionais envolvendo modelos de negócios tradicionais, 

como por exemplo, bancos consolidados e empresas de alta tecnologia, como é caso das 

fintechs, resultam em soluções inovadoras que segundo as autoras Romānova e Kudinska 

(2017), faz com que a cooperação entre esses tipos de instituições financeiras, crie 

oportunidades para alcançar novos mercados, tornando-se assim essencial e benéfica para que 

esses negócios mantenham vantagem competitiva crescente.  

 

2.2 CENÁRIO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL PARA A CONCESSÃO DE 

CRÉDITO 

O Sistema Financeiro Nacional (SFN) brasileiro é composto por uma estrutura 

organizada, que promove a intermediação financeira entre credores e tomadores de recursos, 

por meio da participação de entidades e instituições.  O Banco Central do Brasil – BCB (2021) 

define banco como uma instituição financeira especializada em intermediar o dinheiro entre 

poupadores e tomadores de empréstimos, além de custodiar esse dinheiro. Acrescenta que um 

banco providencia serviços financeiros para os clientes como: saques, empréstimos, 

investimentos, entre outros, além de serem supervisionados pelo BCB, que trabalha para que as 

regras e regulações do SFN sejam seguidas por eles. 

A evolução tecnológica no cenário de crédito no Brasil buscou atender a lacuna na qual 

o SFN estava concentrado em grandes bancos que emprestam a um custo alto e com oferta 

restrita de recursos. As fintechs de crédito entraram no mercado querendo ser a solução para 



  

 

esta concentração, com o propósito de aumentar a concorrência. A expansão acelerada dessas 

startups resultou na quebra das barreiras de custos, disseminaram a distribuição e precificação 

de riscos, avançaram com dispositivos móveis, com tecnologia em nuvem, data analytics e 

inteligência artificial (ABCD, 2019). 

As Fintechs de crédito compreendem as Sociedades de Crédito Direto (SCD) e as 

Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), regulamentadas pela Resolução 4.656, de 26 

de abril de 2018, e compõem o primeiro tipo de licenciamento no Sistema Financeiro Nacional 

específico para os modelos de negócio baseados em tecnologia inovadora e atuação 

exclusivamente digital. Antes de integrarem o sistema financeiro por meio de autorização 

específica, as fintechs de crédito atuavam como correspondentes de instituições financeiras, 

mas com características diferenciadas em termos de tecnologia, experiência proporcionada ao 

cliente e relacionamento contratual com o parceiro (BCB, 2020). 

De acordo com estudos realizados por Koche et al. (2020), o foco das fintechs está em 

oferecer ao seu consumidor uma experiência superior à das instituições financeiras tradicionais. 

Para os autores citados anteriormente, os gestores de fintechs inovaram ao disponibilizar para 

o mercado um modelo de negócio que oferece “taxas justas” em seus portfólios de serviços, 

buscando atuar de forma contrária aos bancos tradicionais, que cobram taxas mais elevadas. 

Para eles, um dos objetivos das fintechs é tornar os serviços e produtos financeiros mais 

acessíveis à população. 

 

2.3 PARCERIAS INTERORGANIZACIONAIS ENTRE BANCOS E FINTECHS 

 O uso da inovação e da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) na economia 

global modificou os negócios bancários fazendo com que houvesse aumento na intensidade 

concorrencial entre as instituições financeiras tradicionais e as fintechs. Nessa direção 

Romānova e Kudinska (2017), destacaram que esse movimento deixou de ser um desafio e 

passou a ser uma oportunidade, uma vez que, as fintechs conseguem digitalizar os serviços 

financeiros, tornando-os mais orientados para os clientes, o que viabiliza valor no modus 

operandis dos bancos tradicionais. Por essa razão, as autoras citadas anteriormente enfatizam 

que para os bancos tradicionais se manterem atualizados e competitivos no mercado, faz-se 

necessário a cooperação em forma de parceiras com as fintechs, com a finalidade de oferecer 

serviços/ produtos financeiros simples a custos mais baixos, aumentando assim o mercado-alvo 

potencial das instituições parceiras.  

 As parcerias interorganizacionais segundo Tsou, Chen e Wang (2019), surgem do 

aumento da competitividade entre as empresas financeiras, que se tornam suscetíveis à 

colaboração, devido à necessidade de integrar na oferta de seus serviços inovadores, parceiros 

novos, recursos e informações valiosas que viabilizem lucratividade sustentada. Nessa direção, 

a cooperação e por consequência as parcerias interorganizacionais entre os bancos tradicionais 

e fintechs, são motivadas segundo Romānova e Kudinska (2017) por mudanças no 

comportamento do consumidor; regulamentação menos burocrática na oferta de serviços; risco 

relativamente menor de serviços/produtos financeiros (risco de inadimplência do mutuário, 

risco de vencimento), e por serviços financeiros altamente padronizados e de baixo custo que 

são desenvolvidos no meio digital, o que reconfigura os aspectos de atuação de redes 

concentrados geograficamente.  

 Nessa perspectiva Braido, Klein e Papaleo (2020), argumentam que as parcerias entre 

bancos tradicionais e fintechs, facilitam o surgimento e desenvolvimento de novas empresas e 

que o fator geográfico está mais ligado aos aspectos sociodemográficos do empreendedor, o 



  

 

que torna invisível a necessidade de agrupamento geográfico de empresas para estabelecer 

relações inteorganizacionais.  

 

3 METODOLOGIA  

 Essa pesquisa possui uma abordagem qualitativa e se caracteriza como descritiva, pois 

segundo Neuman (2014), busca descrever um fenômeno social, apresentando detalhes 

específicos de uma situação, contexto ou relacionamentos sociais. De forma complementar, 

esse estudo se apresenta como exploratório, uma vez que auxilia a investigação descritiva com 

a finalidade de esclarecer um fenômeno novo e incerto (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 

2009; NEUMAN, 2014), como é o caso envolvendo análises de parcerias interorganizacionais 

em instituições financeiras com modelos de negócios distintos.  

 A pesquisa foi desenvolvida a partir de aspectos teóricos e metodológicos, dos quais 

emergiram elementos empíricos que possibilitaram o entendimento sobre os resultados das 

parcerias inteorganizacionais entre fintechs e bancos tradicionais, considerando a perspectiva 

da concessão de crédito. A partir disso, foi elaborado modelo teórico-empírico da pesquisa 

como ilustrado na Figura 01 a seguir:  

TFigura 01- Esquema teórico-empírico da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022). 

Faz-se oportuno destacar que em busca de assegurar a qualidade e confiabilidade do 

estudo, foi desenvolvido um protocolo de pesquisa, conforme demostrado no Quadro 01.  

Quadro 01- Protocolo de pesquisa 
Etapa Descrição de Atividade 

Estudo do Tema 
Leitura de artigos sobre temas emergentes em parcerias 

interorganizacionais entre bancos tradicionais e fintechs. 

Pré-análise e exploração da base 

de dados 

Dissertar sobre a temática estudada e selecionar as bases para a coleta 

dos dados secundários.  

Sistematização dos dados 

coletados 

Criar um banco de dados para dispor as informações bibliográficas e dados 

documentais que serão analisadas na pesquisa. 

Consolidação do banco de dados Definição de critérios para a seleção da amostra que será analisada. 

Análise dos dados sistematizada Análise comparativa dos dados secundários com a literatura explorada.  

Elaboração do relatório final 
Consolidação dos resultados encontrados, relacionando-os com a teoria 

apresentada sempre que possível. 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022). 

Definido o protocolo de pesquisa contendo os procedimentos norteadores e operacionais 

para essa pesquisa, procedeu-se para as informações específicas sobre as técnicas de coleta de 

dados. Foi utilizado o procedimento de análise de dados documental definido por Saunders, 

Lewis e Thornhill (2007) como uma estratégia para coletar dados, em registros públicos.  



  

 

O levantamento de dados ocorreu por meio de evidências secundárias, considerando os 

documentos, a saber: Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil 

(BCB), correspondente às Concessões de Crédito com recursos livre – PF; relatórios de 

administração publicado pelas Companhias Abertas e dados da Federação Brasileira de Bancos 

(FEBRABAN) de Tecnologia Bancária 2021, realizada pela Deloitte (2021). Os dados foram 

coletados considerando o período de outubro/2011 a outubro/2021, com o objetivo de comparar 

a evolução da carteira nos últimos dez anos. Destaca-se que a entrada e participações das 

fintechs junto ao SFN foram iniciadas em 2017, porém, somente em 2018 foram autorizadas a 

operar formalmente.  

Para identificar as parcerias inteorganizacionais entre bancos tradicionais e fintechs, foi 

analisado o relatório público da administração bancária que deve ser publicado pelas 

Companhias Abertas juntamente com as demonstrações financeiras do encerramento do 

exercício social, de acordo com a Lei 6.404/76 (CVM, 2021). Também foram consideradas as 

informações da FEBRABAN, principal entidade representativa do setor bancário brasileiro. 

A delimitação temporal do estudo, se justifica por apresentar mudanças importantes na 

economia do país. Especificamente no ano de 2010, a nota técnica do Dieese (2018) assegura 

que houve uma resistência do SFN para contribuir para a concessão de crédito na economia 

brasileira mediante a crise financeira internacional. Assim, observar esse período, permite 

avaliar o mercado econômico por meio do seu comportamento pró-cíclico, no que se refere a 

oferta de crédito para equilibrar a economia do país. 

 A seleção da amostra resultou dos critérios pré-definidos a saber: (1) os dois maiores 

bancos tradicionais com maior mark share no mercado financeiro; (2) duas fintechs maduras 

com maior número de investimento em aquisições financeiras e (3) banco tradicional que se 

tornou inteiramente digital. A amostra desse estudo compreendeu a análise dos dados das 

seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil S/A, Itaú S/A, Banco Inter, Creditas e 

Nubank. Após definido a amostra para a pesquisa, foi criado um banco de dados para organizar 

os documentos selecionados para o estudo e feito uma sistematização dos elementos de coleta 

e análise de dados, conforme demostrado no Quadro 02: 

Quadro 02- Sistematização para coleta e análise de dados 

Objetivo específico 
Fonte de 

evidências 
Coleta de dados 

Análise de 

dados 
Questões norteadoras 

Comparar a evolução da 

Carteira de Crédito do 

Sistema Financeiro 

Nacional a partir das 

parcerias 

interorganizacionais 

Fintechs e bancos 

tradicionais. 

Dados secundários 

 Estudos 

publicados pelo 

BACEN, 

FEBRABAN e 

pela Associação 

Crédito Digital. 

Lei SCD – 

Sociedade de 

Crédito Direto. 

Análise 

descritiva 

simples. 

Qual a evolução 

percebida na Carteira de 

Concessão de Crédito às 

pessoas físicas, a partir 

do surgimento das 

Fintechs no mercado 

bancário? 

Identificar os fatores 

contingenciais que 

viabilizaram as 

parcerias 

interorganizacionais 

entre Fintechs e bancos 

tradicionais na 

concessão de Crédito 

para pessoas físicas. 

Literatura sobre 

Relacionamentos 

Interorganizacionais 

e dados secundários 

Revisão 

Bibliográfica 

Pesquisa 

exploratória 

Análise 

descritiva 

simples e 

análise 

documental 

cruzada 

Quais fatores 

contingenciais se 

relacionam com os 

fatores motivacionais que 

derivaram as parcerias 

interorganizacionais 

entre Fintechs e bancos 

tradicionais na concessão 



  

 

de Crédito para pessoas 

físicas? 

 Analisar as estratégias 

de cooperação nas 

parcerias 

interorganizacionais 

entre Fintechs e bancos 

tradicionais na 

concessão de Crédito 

para pessoas físicas. 

Dados secundários 

 Relatórios de 

Administração 

das Instituições 

Financeiras 

Análise 

documental 

cruzada 

Quais as estratégias de 

cooperação que 

influenciaram para a 

parceria 

interorganizacional entre 

Fintechs e bancos 

tradicionais na concessão 

de Crédito para pessoas 

físicas? 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022). 

O Quadro 02 expôs uma síntese dos elementos analisados, facilitando as discussões 

teóricas evidenciadas no estudo. A sistematização dos elementos de análises auxiliou o 

tratamento dos dados de forma descritiva, seguida pela análise documental cruzada, 

possibilitada pela análise de conteúdo proposto por Bardin (2016), orientada pelas seguintes 

fases: i) pré- análise: definição dos documentos que seriam utilizados como fonte de evidência 

para formular as categorias de análise da pesquisa; ii) exploração do material: leitura, 

contextualização e convergência teórica-empírica para descrever detalhadamente as 

informações encontradas; e iii) tratamento e interpretação dos dados: que consistiu no uso de 

estatística simples para auxiliar nas informações que foram interpretadas de forma subjetiva 

com a análise cruzada dos dados, com o objetivo de interpretá-los.  

 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO RESULTADOS 

 Essa seção apresenta e discute os dados públicos, referente às instituições financeiras 

Banco do Brasil S.A, Itaú Unibanco Holding S.A. e Banco Inter S.A. Também são apresentados 

os dados sobre as fintechs Creditas Soluções Financeiras Ltda., e Nu Pagamentos S.A, mais 

conhecida como Nubank. 

O Banco do Brasil S.A é a primeira instituição bancária brasileira, com mais de 200 

anos operando junto ao Sistema Financeiro Nacional. É considerada uma das marcas mais 

conhecidas e valiosas do país, agregando função social juntamente com a oferta de negócios 

financeiros (BANCO DO BRASIL, 2021). 

O Banco Itaú S.A. é considerado como o maior banco privado da América Latina. 

Fundado em 1943, superou sua existência junto ao mercado e gerou diversas mudanças, tanto 

no nome quanto na realização de fusões e aquisições significativas. A maior delas foi em 2008, 

através da parceria com o Unibanco. O Itaú está presente em cerca de 18 países (ITAÚ, 2021). 

O Banco Inter foi um dos primeiros bancos tradicionais a se transformar em um banco 

totalmente digital. Ele foi fundado em 1994, sob o título de Intermedium Financeira, tornando-

se um banco múltiplo em 2008. Em 2015 lançaram a conta digital e em 2017, reposicionaram 

a marca e se tornaram o Banco Inter (INTER, 2021). 

As fintechs Creditas e Nubank foram umas das primeiras startups a entrar no mercado 

bancário. Ambas foram fundadas em 2013, de acordo com o registro do CNPJ junto à Receita 

Federal. A Creditas é uma plataforma digital que busca facilitar o acesso das pessoas físicas à 



  

 

contratação de empréstimos. Atua como correspondente bancário, prospectando clientes para 

instituições financeiras (CREDITAS, 2021).  

Já o Nubank, por possuir mais de 48 milhões de clientes, se tornou uma das maiores 

plataformas de serviços financeiros digitais do mundo. Além do Brasil, ele atua no México e 

Colômbia, ofertando frentes relacionadas a gastos, poupança, investimento, empréstimos e 

proteção (NUBANK, 2021). 

 

4.1 EVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO 

 A priori foram analisados dados que permitiram auferir os resultados percebidos para a 

evolução nas concessões de crédito, disponibilizadas pelos bancos tradicionais e fintechs. Os 

dados do relatório Deloitte (2021) revelaram que as parcerias entre bancos e fintechs, para oferta 

e distribuição de produtos/serviços cresceram de 38% em 2019 para 62% em 2020. Esses 

resultados corroboram com as informações de Romānova e Kudinska (2017) sobre a tendência 

crescente dos bancos expandirem suas parcerias inteorganizacionais, para dentre outros fatores, 

melhorar a experiência do usuário.   

Em 2020, dos 13 bancos entrevistados, 87% informaram que possuem parceiros no 

ecossistema de inovação, frente a um percentual de 69% em 2019. Nesta mesma pesquisa da 

Deloitte (2021), foi destacado que o investimento nos processos operacionais dos bancos para 

alavancagem do Crédito ganhou prioridade e envolvimento de Startups/Fintechs no 

desenvolvimento e na oferta de Crédito, pois cresceu de 27% em 2019 para 60% em 2020. Essa 

colaboração segundo Tsou, Chen e Wang (2019), dar-se-á mediante a necessidade de integrar 

a oferta de serviços inovadores que viabilizem lucratividade sustentada a ambos os envolvidos.  

Foi identificado nos documentos disponibilizados pela FEBRABAN (2021) que o 

comportamento dos consumidores se modificou nos últimos anos, quanto ao meio utilizado 

para contratarem crédito junto ao Sistema Financeiro Nacional. Observou-se que a concessão 

de crédito junto às plataformas digitais evoluiu exponencialmente, crescendo em maior escala 

através do canal mobile banking (contratação direta pelo aplicativo), em cerca de 44% em 2020, 

se comparado ao ano anterior. Já nos outros canais, a contratação de crédito vem sofrendo forte 

queda: internet banking caiu 11%, agências e pontos de atendimento caíram em 15% e canais 

de autoatendimento reduziu em 29%, se comparados os anos de 2020 e 2019. 

Observa-se também que a busca por crédito segue crescendo entre os consumidores, dos 

quais 1/3 são de baixa renda. Ou seja, as pessoas desse público alvo que demandam crédito, 

possuem renda média mensal entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00 são os que mais consumiram 

crédito no último ano, o que representa segundo SERASA (2021), cerca de 15% no crescimento 

da carteira de crédito no Sistema Financeiro Nacional em 2021. 

Com a finalidade de observar a evolução da Concessão de Crédito nos últimos dez anos, 

foi desenvolvido o Gráfico 01 que apresenta o volume em reais das concessões de crédito com 

recursos livres, realizadas entre outubro/2011 e outubro/2021, cujas informações foram 

extraídas do SGS (2021). Nele pode-se perceber que as concessões ganharam maior 

expressividade nos últimos anos. 

Gráfico 01 – Evolução das Concessões de Crédito 2011-2021 



  

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022), com base nos dados da pesquisa.  

Ao observar o Gráfico 01, percebe-se um crescimento de cerca de 124% nos últimos 

dez anos, com perceptível crescimento nos últimos dois anos, período em que as parcerias com 

as fintechs e a inovação tecnológica junto aos bancos foram aceleradas e começaram a ser 

fortalecidas (BCB, 2021). De forma a complementar, foi possível verificar no relatório no 

Distrito Fintech Report (2021) que no ecossistema brasileiro de fintechs, 13,6 % desses 

negócios estão na categoria de crédito, sendo esse número o segundo com maior 

representatividade frente as soluções diversas que as startups oferecem para o mercado 

financeiro atualmente. 

Esse crescimento segundo as constatações de Koche et al. (2020) pode estar vinculado 

à expansão do mercado atendido pela inovação tecnológica dos bancos tradicionais e pelo 

modelo de negócio das fintechs, que buscaram novas formas de relacionamento e comunicação. 

Houve uma considerável mudança na forma de atendimento, que está baseada no perfil de cada 

segmento de clientes, por exemplo os que estão entre 25 e 40 anos, que possuem maior 

predisposição por novas tecnologias. Os consumidores foram atraídos para as fintechs por meio 

de canais de atendimento, nunca antes utilizado por bancos tradicionais, a exemplo de 

aplicativos, redes sociais e plataformas digitais. 

A evolução analisada nesse estudo, envolve toda a concessão de crédito a pessoas 

físicas, conforme as informações do SFN disponíveis nos relatórios do SGS (2021). Cabe 

ressaltar que essa análise possibilitou identificar o movimento do mercado financeiro em 

relação a disponibilização de crédito às pessoas físicas, antes e depois da entrada das fintechs 

de crédito no mercado.  O Gráfico 01 revela que de 2011 a 2017 a média mensal das concessões 

de crédito se manteve estável perfazendo em cerca de R$ 108 mil por mês. Enquanto que a 

partir da atuação das fintechs que ocorreu em 2018, houve um crescimento notável, ampliando 

para R$ 176 mil a média mensal das concessões, considerando a análise até outubro/2021. 

Faz -se oportuno destacar que antes do ano de 2018, as fintechs, se apresentavam como 

correspondentes bancárias que intermediavam as transações financeiras. Em virtude da 

Resolução 4.656, de 26 de abril de 2018 (BRASIL, 2018), essas empresas foram formalizadas 

junto ao BACEN, o que lhes viabilizou a captar e conceder crédito às pessoas físicas (PF), seja 

individualmente ou em parcerias com os bancos tradicionais. Esse cenário que antes estava 

concentrado em grandes bancos que emprestavam a um custo alto e com oferta restrita de 

recursos, se expandiu com as soluções que as fintechs de crédito oferecerem em relação a 

minimização de custos, a distribuição e precificação de riscos e uso das tecnologias digitais. As 

pesquisas de Romānova e Kudinska (2017) e ABCD (2019), justificam que isso é reflexo de 

regulamentação menos burocrática na oferta de serviços financeiros.  
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4.2 AS PARCERIAS INTERORGANIZACIONAIS ENTRE BANCOS E FINTECHS  

  Em busca de compreender melhor as parcerias interorganizacionais criadas entre 

bancos e fintechs, foram observadas informações dos especialistas financeiros que atuam no 

Banco do Brasil S/A, Itaú S/A, Banco Inter, Creditas e Nubank.  O Quadro 04 a seguir apresenta 

relatos disponibilizados nos Relatórios de Administração sobre as parcerias 

interorganizacionais realizadas pelas instituições financeiras estudadas. 

Quadro 04 – Parcerias interorganizacionais no ecossistema bancário 

Características Relatos 

Inovação 

 

 

Agilidade 

“Experimentar e firmar parcerias com startups é um dos elementos core da inovação no Banco 

do Brasil. Seja por meio de acordos comerciais, fornecimento ou investimento, um dos 

direcionadores da estratégia do BB é a conexão com startups. Para empresas centenárias como 

o BB, contar com a força competitiva de empresas de base tecnológica obcecadas em resolver 

alguma dor do cliente e superar suas expectativas é fundamental para aumentar a agilidade e 

a potência do valor para o cliente” (Banco do Brasil, 2021). 

Novos 

Produtos/ 

Serviços 

Criou-se a Associação Cubo Coworking Itaú, tendo por objetivo incentivar e promover a 

discussão, o desenvolvimento de tecnologias, de soluções e de modelos de negócio 

alternativos e inovadores. Neste espaço, busca-se a atração e aproximação de novos talentos 

em tecnologia da informação através das startups instaladas neste local. Unindo pesquisa, 

desenvolvimento e estabelecimento do ecossistema de empreendedorismo em conjunto com 

as startups (Itaú, 2021). 

Capilaridade 

“Lançamos nossa parceria com a Atom Finance, ferramenta de dados, que auxilia a tomada 

de decisão de investimentos, totalmente integrada ao nosso App. Firmamos uma parceria com 

o ABC Brasil para ampliar ainda mais nossa atuação no mercado de capitais” (Inter, 2021). 

Aumento na 

receita 

“Nos últimos três meses concluímos 03 transações estratégicas: a aquisição de 100% da Minuto 

Seguros, maior corretora digital de seguros do Brasil, o investimento estratégico na Voltz 

Motors, maior fabricante de motocicletas elétricas no Brasil e a aquisição de 100% da Volanty, 

pioneira no mercado brasileiro de seminovos. Com essas estratégias, continuamos construindo 

um ecossistema completo para Habitação, Mobilidade e Salários que agora inclui 03 verticais 

de monetização (fintech, insurtech e soluções de consumo)” (Creditas, 2020). 

Experiência 

do usuário  

 “O Nubank nasceu para devolver às pessoas o controle sobre sua vida financeira. Acreditamos 

em desenvolver produtos e tecnologias simples de usar e que ajudem verdadeiramente as 

pessoas. E, por isso, sempre buscamos parceiros que acreditem nos mesmos valores. Ficamos 

muito felizes, portanto, de anunciar uma nova parceria com a Creditas, plataforma líder em 

empréstimos digitais garantidos na América Latina” (Nubank, 2021) 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022), com base em dados da pesquisa. 

Conforme pode observar no Quadro 04, os aspectos que viabilizaram as parcerias 

interorganizacionais entre Fintechs e bancos tradicionais, foram notadas pelos gestores 

financeiros como estratégia para o desenvolvimento de um novo modelo de negócio, que 

impulsionou o crescimento da carteira de clientes, da oferta de novos produtos e serviços e, 

consequentemente a concessão de Crédito para pessoas físicas. 

Conforme os relatos apresentados no Quadro 04, notou-se que as parcerias 

interorganizacionais entre bancos tradicionais e as fintechs, viabilizaram modificações na oferta 

de bens e serviços e na forma como eles são oferecidos e isso, remete a necessidade de 

adaptação do mercado financeiro as transformações sem precedentes da sociedade, que segundo 

os argumentos de Mascarenhas (2020), se dá mediante o avanço de tecnologias digitais. 

Foi evidenciado nas informações da Deloitte (2021), que depois do governo o setor 

bancário é o que mais investe em tecnologia no Brasil e no mundo, representando em ambos os 

contextos 14% do investimento para orçamentos tecnológicos. Nessa direção, os dados 

analisados indicam que há uma busca por parte dos líderes e liderados de tecnologia de 



  

 

instituições financeiras, por mais parcerias que ofereçam produtos e serviços, utilizando as 

estratégias de cooperação entre bancos tradicionais e fintechs.  

Os dados revelaram que o relacionamento entre bancos e fintechs, se tornou uma 

oportunidade estratégica para a inovação no setor bancário, uma vez que, a partir das parcerias 

interorganizacionais são possíveis novos produtos, serviços e novas experiências aos 

consumidores que podem ser acessadas por uma grande parcela da população. Tal informação 

é corroborada pelos estudos de Sartori, Facco e Garrido (2019), Tsou, Chen e Wang (2019), 

Romānova e Kudinska (2017) no quais constaram que na era da informação, os relacionamentos 

inteorganizacionais, tendem a definir um modelo de colaboração para o desenvolvimento de 

novos serviços, em detrimento de se sustentarem apenas no compartilhamento de recursos e 

conhecimentos, como ocorre normalmente em empresas e indústrias tradicionais.  

Foi observado nesse contexto que os fatores contingenciais que viabilizam a concessão 

de crédito podem estar relacionados aos aspectos institucionais, conforme apresentado no 

Quadro 05 a seguir: 

Quadro 05- Contingências para engajamento digital das instituições financeiras estudadas 
Fatores contingenciais Perspectivas atendidas 

Sociais 
Transformação digital por meio de automação de processos e serviços com alto valor 

agregado para o cliente e inclusão financeira.  

Legitimidade Adequação das instituições financeiras ao contexto social, econômico e tecnológico.  

Fatores legais 
Regulamentação para novos entrantes no mercado financeiro, exigências para 

ampliação da capilaridade digital e segurança para os consumidores.  

Política governamental  

Alteração na lógica da concentração do mercado bancário no Brasil em direção de 

uma política monetária expansionista e inclusiva que pode impactar positivamente 

os benefícios sociais para os brasileiros. 

Tecnologias 
Core de inovação (parcerias com startups, PIX, open banking e uso de inteligência 

artificial e analítica para tomada de decisão).  

Empreendedorismo 

financeiro digital 

Novos modelos de negócios (startups) capaz de entregar produtos e serviços 

financeiros por meio da tecnologia. 

Consumidores na era 

digital 

Busca por soluções financeiras oferecidas integralmente via digital (internet e 

mobile). 

Educação financeira  
Surgimento de plataformas de digitais para a educação financeira, conforme o perfil 

e necessidade de cada consumidor. 

Recurso estratégico 
Redes de cooperação entre grandes Players (bancos tradicionais e fintechs) facilitada 

pelas parcerias interorganizacionais que os mantém competitivos.  

Sustentabilidade 
Oferta de produtos e serviços voltados para a economia de baixo carbono e inclusiva 

que oferece menor impacto social e ambiental para a sociedade.  

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022), com base nos dados da pesquisa. 

Com base no Quadro 05, percebe-se que a economia do conhecimento tem reformulado 

os aspectos institucionais que moldam o mercado financeiro. A partir dos preceitos 

apresentados nesse quadro, pode-se inferir que a transformação digital, tem direcionado as 

instituições financeiras para novas estratégias coopetitivas no mercado. Esse movimento tem 

oportunizado a inovação nos serviços financeiros de bancos e startups. Essa inovação segundo 

as informações contidas no relatório do Distrito Fintech Report (2021), indicam que o 

relacionamento entre os bancos e fintechs, eleva a expansão econômica do Brasil.  

Em relação aos fatores contingenciais apresentados no Quadro 05, foi evidenciado nos 

relatórios do Banco do Brasil, Banco Inter, Itaú Unibanco, Creditas e Nubank, que o portfólio 

de serviços financeiros dessas intuições, visa um modelo de negócio, ágil, digital, inclusivo, 

com alto valor agregado, que seja capaz de atender as demandas atuais dos clientes, assim como 

as estratégias de crescimento competitivo dessas organizações. Já no que se refere a 



  

 

legitimidade, observou-se que em relação aos bancos tradicionais (Banco do Brasil e Itaú 

Unibanco), houve a adoção de meios digitais para a efetivação de ofertas de serviços no 

cotidiano dos consumidores com novos hábitos financeiros.  

Faz-se oportuno destacar que o banco Inter, foi além da digitalização e oferta de 

produtos e serviços com o uso da tecnologia e reestruturou seu modelo de negócio se tornando 

um banco inteiramente digital com essência de fintech, que após essa nova estrutura teve o 

crescimento de sua carteira de crédito para PF em 62,6% em comparação ao ano de 2020. Já 

Nubank e a Creditas se originaram a partir da ideia disruptiva sobre a necessidade de legitimar 

modelos de negócios que atendam a evolução tecnológica contemporânea. Isso abrange a 

concessão de crédito as pessoas físicas com baixo custo e melhor distribuição e precificação de 

riscos, possibilitado pelos avanços nos dispositivos móveis, tecnologia em nuvem, data 

analytics e inteligência artificial, que geram benefícios aos consumidores na era digital.  

Outro ponto observado diz respeito as alterações reguladoras que ocorreram no sistema 

financeiro nacional. Notou-se nos documentos analisados que o crescimento da Nubank no 

mercado brasileiro, favoreceu a percepção do Banco Central do Brasil sobre a necessidade de 

implementar novas regulamentações no setor bancário do país. As reformulações nas alterações 

normativas do SFN fizeram com que o setor se desenvolvesse exponencialmente. Para essa 

discussão destaca-se as afirmações contidas no relatório da ABCD (2020) de que as novas 

normas regulamentais, a exemplo da Resolução nº 4.656/18, que autorizou as fintechs de crédito 

a atuar no mercado de forma independente, garantiu intensa competitividade entre bancos 

tradicionais e fintechs, e despertou interesse de investidores estrangeiros para o mercado 

nacional, resultando na necessidade das instituições financeiras buscarem novas formas de 

captar recursos por meio da expansão da carteira de clientes. 

 O aumento da carteira de clientes se reflete na expansão da concessão de crédito, seja a 

pessoas físicas ou jurídicas. Essa dinâmica resulta na busca por parcerias interorganizacionas 

entre bancos e fintechs, conforme observado na literatura sustentada por Hynes e Elwell (2016), 

Romānova e Kudinska (2017), Tsou, Chen e Wang (2019), sobre os benefícios das ações 

coletivas e parcerias entre negócios tradicionais e de alta tecnologia para alçarem novos 

mercados e manterem vantagem competitivas crescentes.  

A relação estreita entre inovação, tecnologia e modelos de negócios, tem refletido na 

evolução do mercado financeiro. Verificou-se com base no relatório de administração do Banco 

do Brasil, que 89,9% das transações financeiras no ano de 2021 foram realizadas utilizando 

recursos da internet e mobile. O relatório do Inter revelou que no ano de 2021, o banco obteve 

um crescimento equivalente a 103% na captação de clientes, quando comparado ao período 

anterior que antecedeu a estruturação digital do banco. Esses são alguns dos aspectos que 

impulsionam o engajamento digital e as parcerias inteorganizacionais nas empresas analisadas. 

No que tange as novas tecnologias do mercado, foi observado nos relatórios 

administrativos disponíveis pela Creditas, Inter, Nubank e Banco do Brasil, que essas 

instituições financeiras têm utilizado dados, analytics e inteligência artificial para avançar no 

acesso do mercado de crédito e desburocratizar seus processos financeiros. Analisando os 

dados, percebeu-se que as instituições citadas anteriormente, têm investido na educação 

financeira dos seus clientes.  As informações encontradas no relatório do Distrito Fintech 

Report (2021), evidenciam que especialmente as fintechs buscam promover a educação 

financeira entre seus consumidores para que os mesmos tenham capacidade para gerenciar suas 

finanças pessoais e habilidades para tomar decisões financeiras assertivas. Para isso as fintechs 

e de forma mais limitada os bancos tradicionais estudados, usam simuladores financeiros, 



  

 

plataformas digitais como YouTube, blogs, podcasts, newsletter, cursos entre outros, para tornar 

os consumidores mais independentes sobre o planejamento financeiro.  

Evidenciou-se nos dados analisados, impactos sustentáveis positivos na atuação das 

fintechs, do banco digital e na automação e digitalização dos processos financeiros dos bancos 

tradicionais estudados, pois o uso das tecnologias no setor bancário, minimizaram os impactos 

ambientais. Constatou nos relatórios financeiros apreciados que o Banco do Brasil adotou 

práticas ambientais que envolvem a Agenda 2030, enquanto que o Nubank assegura ter no ano 

2020 zerado a emissão de dióxido de carbono na atmosfera.  

Sob determinada perspectiva, entendeu-se que a forma das fintechs operar no mercado 

e as parcerias estabelecidas entre essas empresas e os bancos tradicionais, ajuda a mitigar alguns 

dos desafios impostos pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 

da ONU, a exemplo do ODS 12 “consumo e produção sustentável”; ODS 15 “vida terrestre” e 

ODS 17 “parcerias e meios de implementação”. 

Os aspectos contingenciais para engajamento digital das instituições financeiras 

estudadas, conforme os relatórios administrativos explorados, indicam que as parcerias 

inteorganizacionais estabelecidas entre tais instituições, tendem a aumentar a democratização 

de acesso ao crédito para as pessoas. Essa informação é convergente com estudos da ABCD 

(2019), nos quais foi possível observar que cerca de um terço dos brasileiros adultos não são 

atendidos pelos bancos tradicionais e não possuem acesso a crédito. Esse contexto revela um 

nicho de mercado a ser explorado especificamente pelas fintechs de crédito que podem de forma 

individual e sobretudo em parceria com bancos tradicionais, facilitar transações de crédito, 

oferecendo uma experiência de uso inovadora e simplificada para os consumidores. 

O relatório supracitado aponta para um cenário de forte crescimento no setor de 

concessão de crédito por meio de parcerias entre fintechs e bancos tradicionais, que irá gerar 

valor agregado para os consumidores e competividade para as instituições. As expectativas 

indicam aumento da eficiência e concorrência no mercado de crédito, celeridade nas transações 

financeiras, desburocratização do acesso ao crédito, redução do custo do crédito e inovação 

para o acesso ao Sistema Financeiro Nacional. Corroborando com os estudos de Romānova e 

Kudinska (2017) sobre a reconfiguração dos aspectos de atuação de redes concentrados 

geograficamente, em detrimento de parcerias estabelecidas para a atuação digital das 

instituições financeiras.   

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esse estudo teve como objetivo analisar a concessão de crédito para pessoas físicas a 

partir das parcerias interorganizacionais entre fintechs e bancos tradicionais. Em vista disso, 

constatou-se que o envolvimento dos bancos tradicionais com as fintechs em parcerias 

interorganizacionas, permitiu o crescimento da concessão de crédito para as pessoas físicas. 

Isso sucedeu mediante a abrangência e inclusão financeira alcançada pelo uso estrategicamente 

da internet pelas instituições bancárias. Constatou-se ainda que essa propensão tende a ser 

crescente, ao se considerar as motivações que emergem para o estabelecimento das parcerias 

inteorganizacionais entre os bancos e as fintechs, sejam elas, inovação, agilidade, novos 

produtos/serviços, capilaridade, aumento de receita e experiência do usuário, nas transações 

financeiras executadas entre as partes interessadas.  

Observou-se que a reformulação no mercado financeiro que tencionam para a busca e 

estabelecimento de novas parcerias inteorganizacionais, tem sido moldado pelas pressões 

institucionais a saber: aspectos sociais, legitimidade, fatores legais, política governamental, 



  

 

novas tecnologias, empreendedorismo financeiro digital, educação financeira, recurso 

estratégico, sustentabilidade. Tais contingências refletiram no entendimento de que cada vez 

mais, a cooperação pode ser uma estratégia para agregar valor aos produtos/serviços financeiros 

oferecidos aos consumidores e consequentemente uma oportunidade para alavancar as 

competências organizacionais e manter competitivos os bancos tradicionais e as fintechs. 

Notadamente pode-se vislumbrar que o crescimento na concessão de crédito, sobretudo 

em economias emergentes em que se enquadrada o Brasil, alinhado a atual conjuntura 

econômica fragilizada do país, faz desse aumento ser um indicativo de que futuramente haverá 

incremento também das inadimplências e do endividamento das famílias brasileiras. Porém o 

foco do estudo está direcionando a compreensão positiva sobre as parcerias 

interorganizacionais e o crescimento na concessão de crédito e por essas razões, não visa 

compreender os efeitos negativos dessas ações cooperativas sobre o espectro do consumidor. 

No geral verificou-se que o uso da tecnologia, a entrada de startups financeiras no 

mercado e de forma correlata, as parcerias interorganizacionais entre fintechs e bancos 

tradicionais, tem intensificado a concorrência no setor bancário. Em virtude disso, observou-se 

a extensão dos benefícios dessa colaboração para além de um recurso estratégico de gestão, já 

que está estendendo-se para a sociedade em forma de inclusão e educação financeira. Em suma, 

as parcerias entre grandes players do setor financeiro viabilizaram autonomia para os 

consumidores, melhor visibilidade dos investidores sobre o mercado brasileiro, novas 

regulamentações para concorrência leal entre essas instituições e impactos sociais positivos 

para os consumidores na economia da era digital.  

Com essas colocações, conclui-se que os novos avanços tecnológicos que estão sendo 

ou já foram gestacionados no mercado financeiro, a exemplo do open banking, resultarão em 

oportunidades significativas para a ampliação de capilaridade digital, e, também, para a oferta 

de produtos e serviços, focados em agregar valor na experiência do cliente. Isso irá fortalecer e 

criar nos aspectos contingenciais impulsos para a formação de parcerias interorganizacionais 

entre os bancos tradicionais e as fintechs.  

Destaca-se como limitação desse estudo a amostra reduzida para análise e a falta de 

dados financeiros esclarecidos sobre o aumento da concessão do crédito, especificamente nas 

transações digitais. Isso restringe a compreensão do fenômeno, ao mesmo tempo que abre 

lacunas para pesquisas futuras. Por isso, sugere-se como agenda de pesquisa, que a temática 

sobre as parcerias interorganizacionais entre bancos tradicionais e fintechs, seja avaliada na 

perspectiva de educação financeira, segurança cibernética e consumidores. 

 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
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Resumo: O presente artigo realizou uma análise histórica dos benefícios da aplicação do 

Orçamento Participativo (OP) nos municípios de Uberlândia/MG e Porto Alegre/RS, 

comparando acertos e erros percebidos nos respectivos municípios. Foi analisado os custos da 

não continuidade, a compreensão das causas da sua não aplicabilidade nos últimos anos e 

averiguação das possibilidades de nova implementação do OP nos municípios estudados. Para 

tal, foi realizada uma pesquisa exploratória, bibliográfica e documental quanto aos 

procedimentos técnicos, e qualitativa no que tange a abordagem do problema. Os resultados 

revelam que a dentre as vantagens do OP está a tentativa de equalização na distribuição dos 

recursos públicos para atendimento às demandas de toda a população. Dentre as desvantagens 

constam as limitações financeiras e de recursos, não permitindo a realização de todos os 

projetos e a lentidão na execução deles.  
 

Palavras-chave: Orçamento Participativo. Administração Pública Societal. Uberlândia/MG. 

Porto Alegre/RS. Projeto de Lei. 
 

1 Introdução 
 

Os ventos democráticos que começaram a soprar no Brasil no final da década de setenta 

e início dos anos oitenta trouxeram consigo um ímpeto em prol de uma participação mais ampla 

da população no cenário político, que se originou de setores sociais mobilizados e de grupos 

políticos que se consolidaram no âmago da luta contra a ditadura militar (GASPARDO, 2018; 

SANTOS, 2002; SIQUEIRA; MARLUZO, 2020) 

A Administração Pública Societal propõe a elaboração de estruturas e canais que 

viabilizam a participação popular, de forma que a participação social se dê em âmbito 

institucional e não permaneça somente no discurso, considerando que os modelos tradicionais 

de gestão pública acabam sendo centralizadores da tomada de decisão (PAES DE PAULA, 

2003). 

A sucessão de fracassos visíveis nas entidades públicas é reflexo da falta de interação e 

interesse do cidadão quanto aos seus direitos e deveres, e a falta de conhecimento quanto aos 

princípios da administração pública. É importante adicionar a construção de canais de 

comunicação como os fóruns temáticos voltados à discussão de questões variadas relacionadas 

ao interesse público, como os Conselhos Gestores de Políticas Públicas e o Orçamento 

Participativo (COSTA, 2010; GASPARDO, 2018; SANTOS, 2002; SIQUEIRA; MARLUZO, 

2020). 

A administração com caráter democrático participativo realizada na cidade de Porto 

Alegre se tornou modelo em toda a América Latina, possibilitou aumento da transparência da 



 

 

 

 

 

gestão pública, permitiu melhorias nas regiões periféricas e aproximou a classe trabalhadora da 

gestão do município (SANTOS, 2002; SANTOS, 2009; SIQUEIRA; MARLUZO, 2020). 

Considerando a cidade de Uberlândia, a experiência foi menos intensa que a visualizada 

em Porto Alegre, em parte justificada pelo menor período de vigência de uma gestão de caráter 

participativo, porém os ganhos em cultura, educação, saúde e lazer foram inúmeros (DANTAS, 

1996; GODOI, 2005; PEREIRA, 1988). 

Ambas as cidades enfrentaram a oposição da elite e em decorrência do contínuo 

desmantelamento dos projetos de democracia participativa os modelos de gestão enfraqueceram 

quase totalmente (GODOI, 2005; SIQUEIRA; MARLUZO, 2020). 

Partindo dessa perspectiva, o objetivo deste artigo é comparar a aplicação e manutenção 

do orçamento participativo do município de Uberlândia com a aplicação e manutenção do 

orçamento participativo no município de Porto Alegre. A comparação entre os municípios se 

justifica uma vez que o município de Porto Alegre se estabelece no cenário nacional como um 

caso bem-sucedido, e em contrapartida, o uso do orçamento participativo no município de 

Uberlândia é consideravelmente contemporâneo, exigindo ajustes para consolidar sua 

aplicação.  

O presente estudo também realizou uma análise histórica dos benefícios da aplicação do 

orçamento participativo nos municípios estudados, comparando acertos e erros percebidos nos 

respectivos, se atentando na análise dos custos da não continuidade, compreensão da causa da 

sua não aplicabilidade nos últimos anos e averiguando possibilidades de nova implementação 

do orçamento participativo. Por último, é apresentado uma proposta de Projeto de Lei para 

implantação do Orçamento Participativo em Uberlândia/MG. 

O trabalho está organizado em quatro seções, incluindo esta breve introdução. A primeira 

seção apresenta o debate teórico sobre a gestão social e participativa nos municípios em estudo. 

A segunda seção descreve os procedimentos metodológicos utilizados. Na terceira seção 

apresentam-se os resultados do estudo realizado. Por fim, a última sintetiza as considerações 

finais. 

2 Fundamentação Teórica 
 

Nessa seção são abordados os temas: a gestão social pública, a gestão participativa nos 

municípios de Porto Alegre/RS e de Uberlândia/MG. 
 

2.1 Gestão social pública 
 

A gestão social pública tem fundamentos no conceito de um Estado social de direito 

comprometido com a cidadania de todos os indivíduos que formam a nação. Seu esteio são os 

princípios constitucionais que constroem e dão sentido às políticas públicas e legitimam a 

autoridade do Estado. Em geral, a expressão gestão social pública refere-se às iniciativas 

estatais e as da sociedade civil, através de suas organizações e movimentos sociais com caráter 

público não estatal (CARVALHO, 2012) 

Este conceito de gestão social remete-nos ao objetivo da gestão social pública que é 

permitir à população o acesso ao âmbito governamental, gerido por aqueles que ela elegeu em 

nome da democracia representativa, a fim de que esta gestão possa implementar e alimentar a 

democracia participativa. Neste sentido, a gestão da política pública é um sistema aberto de 

coordenação e condução de ações articuladas em redes institucionais e intersetoriais, visando a 

mobilização de “vontades, de induzir, pactuar e fazer acontecerem processos e ações de maior 

densidade e maior impacto na vida do cidadão” (CARVALHO, 2012, p. 42). 



 

 

 

 

 

Sobre a participação popular no governo e sua importância, Dias (2011) afirma que são 

indispensáveis requisitos como: desenvolvimento pleno do Estado de direito, (com segurança 

jurídica de acordo com as premissas sociais), estímulo à participação dos cidadãos no processo 

político (com liberdade de expressão) e regras claras e acessíveis a todos para que compreendam 

o funcionamento da sociedade. 

A gestão da política pública dá-se em âmbito municipal em que haja convergência e 

integração das políticas e programas setoriais na construção de um novo modelo institucional e 

organizacional, uma vez que a estrutura da administração pública com inúmeras secretarias ou 

departamentos setoriais, tornou-se obsoleta e completamente ineficaz. A ideia atual é que as 

leis que consolidam a nova política de direitos exigem facilidades em seu fluxo (CARVALHO, 

2012). 

Desde a década de 1970, ainda durante o governo militar, o Brasil viveu movimentos 

sociais intensos em busca da democracia e em 1988, promulgou-se a nova Constituição Federal, 

assegurando ao cidadão os direitos sociais democráticos e abrindo espaços nas políticas 

públicas para esta democratização com participação da sociedade civil organizada. Mais 

vigorosamente após a nova Constituição, a população passa a buscar participar efetivamente 

das políticas públicas, ao passo que a gestão pública vai se transformando, não somente no 

Brasil, mas em âmbito mundial, em cada local conforme sua própria realidade, porém sempre 

voltada para a cidadania e direitos sociais do cidadão (SILVA et al. 2018). Surge assim um 

interesse novo e enfático pela história da administração pública. 

Enfatiza-se o conceito de cidadania como conscientização de direitos e deveres, não 

havendo cidadania sem democracia, a qual abrange direitos civis, sociais e políticos, conforme 

afirma Santos (2002). Este novo interesse sugere novas inter-relações dos cidadãos e Estado, 

sendo este um tema atual e debatido nas searas políticas e sociais.  

Paes de Paula (2003) enfatiza o fortalecimento de um novo modelo de gestão pública 

chamada de administração societal. Esse surge de um processo de redemocratização do país, na 

busca de reformar o Estado e construir um modelo de gestão pública capaz de torná-lo mais 

aberto às necessidades dos cidadãos, mais voltado para o interesse público e mais eficiente na 

coordenação da economia e dos serviços públicos (PAES DE PAULA, 2003). 
 

2.2 Gestão participativa no município do Porto Alegre 
 

No Brasil observa-se uma longa tradição autoritária na política, constituindo um modelo 

de Estado oligárquico, patrimonialista e burocrático, o qual se caracteriza pela marginalização 

política e social de classes populares, restrição da esfera pública às elites patrimonialistas e 

participação da população apenas através de populismos e clientelismos (SANTOS, 2002). 

Tal herança colonial é exatamente o que contribuiu para a centralização do poder e 

autoritarismo do poder público, ambos se relacionando com o personalismo do funcionalismo 

público, explicitado pela busca de benefícios pessoais e negação de interesses públicos 

objetivos (PAES DE PAULA, 2003). Portanto, é evidente que a participação de classes 

populares na democracia é limitada pela permissão da elite, delimitando até onde ela pode atuar 

e marcada pela troca de apoio político por bens e serviços. 

Um ponto crucial no sistema político brasileiro é a competição entre as elites, ponto a 

partir do qual decorre instabilidade política e permite a eleição de partidos um pouco mais 

voltados para questões sociais. Quanto a instabilidade política, Santos (2009) remonta a 

trajetória de ataques a democracia promovidos sempre que ocorria alguma divergência em 

relação às demandas da elite: 



 

 

 

 

 

Entre 1930 e 1945, o sistema político dominante foi uma forma de corporativismo, o qual, 

depois de um breve período de intenções democráticas, se tornou uma forma autoritária de 

corporativismo, na qual tanto as eleições regulares quanto os direitos políticos estavam 

suspensos. Entre 1945 e 1964, o regime político dominante foi uma forma instável de populismo 

semidemocrático. Todos os mandatos presidenciais nesse período estiveram sujeitos a algum 

tipo de questionamento antidemocrático. Vargas (1950-1954) enfrentou uma rebelião 

organizada pela força aérea e não completou seu mandato; Kubitschek precisou de apoio das 

forças armadas para tomar posse e enfrentou uma rebelião militar durante o seu mandato; Jânio 

Quadros renunciou depois que o golpe contra o Congresso por ele patrocinado falhou e, 

finalmente, João Goulart foi deposto por um golpe militar (SANTOS, 2009, p. 569). 

Porém, é inegável que a partir da Constituição de 1988 ocorreu uma descentralização 

político-administrativa, a qual além de fortalecer a democracia, ampliou o empoderamento das 

comunidades locais (COSTA, 2010). Gaspardo (2018) caracteriza a redemocratização e 

promulgação da nova Constituição como marco fundamental para o amadurecimento de 

instintos participativos, pontuando a atuação de destaque de sindicatos e movimentos sociais 

de periferia na exigência de espaços políticos para organização popular. 

Em côngruo com o autor recém citado, essa “perspectiva participativa” pode ser 

observada em outras cidades: Lajes (SC) em 1978, Boa esperança (ES) em 1982, Diadema (SP) 

em 1983, assim como em Vila Velha (ES) e Uberlândia (MG) em 1986. Apesar destes casos 

apresentarem aspectos de democracias participativas antes da publicação da nova Constituição, 

tais experiências serviram como aparato para o fim do regime ditatorial e abriram portas para a 

eleição de partidos e representantes que iam de encontro com tais perspectivas. 

Desta forma, ao fim da ditadura militar, já existiam no Brasil conselhos e demais espaços 

de participação popular, porém não havia o princípio em si da participação popular, o qual 

através da Constituição de 1988, foi possibilitado, dando início a um processo de abertura das 

gestões municipais a entidades da sociedade civil (SIQUEIRA; MARZULO, 2020). 

É importante ressaltar que a mobilização popular teve início na década de 1960, sendo 

reprimida em seu auge pelo golpe militar, mas reemergindo na década de 1970 e produzindo 

uma herança de mobilizações sociais que culminaram na reforma do Estado na década de 1980 

(PAES DE PAULA, 2003). 

Siqueira e Marzulo (2020) apontam três acontecimentos anteriores a Constituição de 1988 

que propiciaram uma abertura democrática urbana: 

Trata-se da publicação do Anteprojeto de Lei Federal de Desenvolvimento Urbano, em 

1982, do documento da Confederação dos Bispos do Brasil – Solo Urbano e Ação Pastoral 

(1982) e, em 1986, o debate sobre o Serviço Federal de Habitação, coordenado pelo Instituto 

dos Arquitetos do Brasil. Ações que sintetizaram os debates anteriores do período de transição 

da ditadura militar à democracia, impulsionando a organização e articulação de entidades e 

movimentos populares em torno da agenda urbana que se vislumbrava (SIQUEIRA; 

MARZULO, 2020, p. 401). 

A experimentação democrática da cidade de Porto Alegre é uma das mais conhecidas e 

elogiadas no mundo, levando mérito por ter tornado possível uma gestão eficaz e bastante 

democrática de recursos urbanos (SANTOS, 2002). Porém, a experiência de Orçamento 

Participativo (OP) em Porto Alegre, a partir de 1989, sofre desde 2005 retrocessos progressivos 

quanto à democracia participativa (SIQUEIRA; MARZULO, 2020). 

Tendo início o período político conhecido como nova república, o poder municipal se 

divide principalmente nas instâncias executiva e legislativa, sendo a primeira representada pela 



 

 

 

 

 

figura do Prefeito e a segunda pela figura da Câmara de Vereadores (SANTOS, 2002). Neste 

plano de gestão municipal ocorrem várias experiências de democracia participativa, 

possibilitada pela independência (até certo ponto) da gestão municipal e pelas mudanças 

institucionais anteriormente citadas (GASPARDO, 2018). 

Gaspardo (2018) ao tratar das experiências de democracia participativa, elenca os 

conselhos, conferências municipais e audiências públicas que visavam tratar de políticas 

públicas, e o OP, que possui relevância especial neste contexto. Siqueira e Marluzo (2020) 

argumentam que é por meio da implantação do OP, em 1989 na cidade de Porto Alegre, que as 

classes populares vivem sua maior experiência de participação ampla nos espaços de interação 

entre governo e sociedade. 

Em consonância com Costa (2010) o OP pode ser definido como um mecanismo 

governamental de democracia participativa, permitindo a intervenção dos cidadãos na gestão 

financeira, orçamentária e contábil de entidades públicas, possibilitando que os recursos 

públicos sejam investidos de acordo com as prioridades levantadas pela população. 

Santos (2002) descreve o OP como uma estrutura de participação comunitária baseada 

em três primordiais princípios, permitindo que as instituições relacionadas funcionem como 

canais de participação popular. Em relação aos três princípios, o autor supracitado elenca: 
 

(a) todos os cidadãos têm o direito de participar, sendo que as organizações 

comunitárias não detêm, a este respeito, formalmente, pelo menos, um estatuto 

ou prerrogativa especiais;  

(b) a participação é dirigida por uma combinação de regras de democracia 

direta e de democracia representativa, e realiza-se através de instituições de 

funcionamento regular cujo regimento interno é determinado pelos 

participantes;  

(c) os recursos de investimento são distribuídos de acordo com um método 

objetivo baseado em uma combinação de critérios gerais, critérios 

substantivos, estabelecidos pelas instituições participativas com vista a definir 

prioridades — e de critérios técnicos — critérios de viabilidade técnica ou 

econômica, definidos pelo Executivo, e normas jurídicas federais, estaduais 

ou da própria cidade, cuja implementação cabe ao Executivo (SANTOS, 2002, 

p. 27). 
 

A implementação do OP no município de Porto Alegre se tornou referência na América 

Latina, em parte devido ao seu caráter inovador e por ter contribuído de diferentes formas para 

melhoria da transparência quanto ao uso de recursos públicos, redução da corrupção e 

consecutivo aumento da eficiência da Administração Pública como um todo (GASPARDO, 

2018).  

Siqueira e Marzulo (2020) identificam três períodos diferentes de experiência da 

democracia participativa em Porto Alegre. De 1989 a 2004 com a administração popular e 

atuação do Partido dos Trabalhadores (PT), de 2005 a 2016 com a Governança Solidária Local 

(GSL) e atuação do Partido Popular Socialista (PPS), Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB) e do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e entre 2017-2020 pela gestão 

do Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB). 

Em síntese, no primeiro período às demandas da população eram atendidas, dando 

prioridade às áreas da cidade mais periféricas – as quais mais necessitavam de investimentos – 

em detrimento da construção de grandes obras no centro, como acontecia anteriormente, além 

do aumento fiscal de impostos para conseguir financiar os investimentos (SIQUEIRA; 



 

 

 

 

 

MARZULO, 2020). É importante destacar que os autores citam políticas que confrontavam a 

elite e tiveram que retroceder, como taxação progressiva de terrenos de acordo com o tamanho 

do lote, a qual afetava diretamente a burguesia. 

Santos (2002) afirma que quando o PT assumiu o governo de Porto Alegre, a liderança 

estava envolvida em intenso debate interno, no qual culminou em construir um governo 

particularista, mas que desta vez favorece os trabalhadores em detrimento da burguesia. Como 

prioridade decidiu-se dar poder a conselhos populares emergentes para que tais pudessem tomar 

decisões sobre a política municipal e principalmente sobre o orçamento. 

O segundo período é marcado pela forte queda dos valores investidos, em torno de 50%, 

bem como a diminuição de demandas concluídas, o que alimentava um ciclo de descrença 

quanto ao OP: como as comunidades viam menos projetos acabados, estas acreditam cada vez 

menos na OP, o que ocasionou a redução gradual dos investimentos (SIQUEIRA; MARZULO, 

2020). 

O terceiro e último período é marcado pela diminuição drástica do atendimento às 

demandas da população, cerca de 90%, fato que desmantelava a legitimidade da OP, a qual 

estava alicerçada na experiência de uma ferramenta de democracia participativa que possibilita 

a visualização da conclusão de decisões tomadas pelos participantes (SIQUEIRA; MARLUZO, 

2020). 

Desta forma, é possível concluir que houve imenso declínio desde o primeiro período até 

o terceiro, havendo também mudanças nas prioridades: se antes o primordial era atender as 

necessidades mais urgentes da população, obras pequenas, porém muito importantes, 

atualmente a prioridade são obras do próprio governo, considerando critérios que excluem as 

demandas das comunidades (SIQUEIRA; MARZULO, 2020). 

Entre as principais críticas ao modelo de orçamento participativo, era articulado que tal 

não passava de uma medida eleitoralista e imediatista, que era um projeto de diluição da atuação 

e poder do Legislativo e que questões das classes médias, empresários e sindicatos eram 

negligenciadas (SANTOS, 2002). 
 

2.3 Gestão participativa no município de Uberlândia 
 

Em comparação com a experiência vivida pela cidade de Porto Alegre, a experiência da 

cidade de Uberlândia foi mais tenra, sofreu forte oposição por parte do legislativo e durou muito 

menos tempo. Uberlândia foi comandada até a década de 1980 por uma elite conservadora em 

aspectos morais, culturais e políticos, o que entrava em contraste quanto a esfera econômica, 

mais moderna e pujante, lutando constantemente por maior reprodução e acumulação de capital 

e proclamando desenvolvimentista e progressista (DANTAS, 1996). 

A autora ainda menciona que, para notar o caráter segregacionista da elite local bastava 

analisar os espaços sociais, enquanto a população carente era transferida para locais periféricos, 

enquanto o centro era desfrutado pela elite e estampava jornais com a prerrogativa progressista 

através da conclusão de prédios e demais obras. Porém, com o desenvolvimento da cidade, os 

poucos herdeiros do caráter de personalidade inerentes da ocupação e formação do município 

tiveram que se acostumar com “novos tempos” onde a propriedade privada sobre o poder 

público era questionada (GODOI, 2005). 

Em relação às disputas políticas, tais remontam a própria história brasileira, sendo 

constituídas pela concorrência entre famílias da elite (PEREIRA, 1988). Porém, de acordo com 

o autor, no ano de 1982 tal realidade é alterada com a entrada de uma fração da elite que não 

participava das disputas políticas, representada por Ronan Tito, Zaire Rezende e Orestes 



 

 

 

 

 

Gonçalves. O partido que estava no poder até o ano de 1982 era o Partido Democrático Social 

(PDS), ligado à elite e eleito por ela para defendê-la e representá-la (DANTAS, 1996). 

A redemocratização trouxe mudanças que impulsionaram novas formas de fazer política, 

mantendo como alicerce a descentralização do poder e incorporação da participação popular 

(GODOI, 2005). 

Diante do contexto brasileiro e exigência nacional pela redemocratização, a população 

uberlandense passa a ser mais atuante, exigindo mudanças na estrutura de poder e redução do 

corporativismo da elite, tal movimento é acompanhado pelo desgaste do poder público 

(DANTAS, 1996). Através do partido PMDB, a fração da elite antes não participante surge com 

a proposta de gestão voltada para interesses populares, se autointitulando democracia 

participativa forma a aliança democrática composta por PMDB, pelo Partido da Frente Liberal 

(PFL) e o PCs (PEREIRA, 1988). 

O processo de democratização oriundo do fim do regime militar, juntamente com a 

implementação de um projeto de democracia participativa a partir da eleição de Zaire marcaram 

a década de 1980 da cidade de Uberlândia (GODOI, 2005). 

Representados por Zaire Rezende, vencem as eleições com um programa de 

administração voltado para atender as reivindicações populares da cidade (PEREIRA, 1988). 

Para elaboração de tal projeto, ao todo quarenta e dois bairros foram ouvidos a partir do qual se 

construiu o documento “Princípios para Ação do Governo Municipal” (DANTAS, 1996). Dado 

que o documento é um marco para o período de democracia participativa em Uberlândia e que 

sua disponibilidade é de difícil acesso, seu teor será descrito: 
 

(a) A ação do Governo Municipal deverá estar sempre voltada para o ser 

humano, objeto e sujeito do desenvolvimento social;  

(b) O reconhecimento de que os problemas básicos do Município derivam da 

uma distribuição de renda, do êxodo rural, do desemprego, ou' do subemprego, 

e da má utilização dos recursos públicos, o que obriga grandes parcelas da 

nossa população a viver abaixo das condições mínimas de dignidade, 

segurança e esperança no futuro;  

(c) O reconhecimento do direito do povo de ser construtor de seu próprio 

destino;  

(d) Absoluto respeito e defesa das liberdades democráticas;  

(e) O reconhecimento da independência dos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário. No caso do Município, profundo respeito pelo Legislativo, 

reconhecendo sua autonomia e independência face ao Executivo;  

(f) O entendimento de que a finalidade exclusiva dos poderes públicos é servir 

a comunidade, não se admitindo o uso do cargo público em benefício pessoal. 

O prefeito, vereadores, secretários ou funcionários municipais são 

empregados do povo, pagos por ele;  

(g) O Governo do Município deve estar voltado para todos os cidadãos, sem 

qualquer tipo de discriminação, respeitando as prioridades de Governo;  

(h) A exigência de respeito ao patrimônio público e as obras já conquistadas 

por administrações anteriores;  

(i) A aplicação dos recursos públicos deverá obedecer a prioridades de caráter 

social levantadas pela efetiva participação da comunidade;  

(j) O reconhecimento de que a organização popular, através de um conselho 

popular ou organizações comunitárias, constitui um poder legítimo, autônomo 

e independente que deve ser respeitado no relacionamento com o Executivo. 

(DANTAS, 1996, p. 22). 



 

 

 

 

 

 

Porém, a administração participativa proposta sofreu duros ataques da oposição, 

constituída pela elite, a qual alegava que o diálogo com a população demonstrava fraqueza 

política, além de ataques ao patrimônio público com intuito de denegrir a imagem da 

administração (DANTAS, 1996). 

Com o tempo, a presença de populares, forte no início, reduziu com a presença de 

autoridades inibindo suas manifestações, ainda, a falta de organização do movimento fez com 

que suscitassem disputas entre associações de bairros, e por fim, muitas associações se tornaram 

reduto político (DANTAS, 1996). Godoi (2005) cita a institucionalização das associações como 

um redutor da capacidade de construir um novo espaço de diálogo, onde novas discussões 

poderiam ser experimentadas. 

Foram alcançados inúmeros benefícios, como construção de 200 salas de aula, aumento 

da disponibilidade de vagas na rede municipal e estadual, ampliação dos postos de saúde, oferta 

inovadora de atendimento médico-odontológico, construção de 33 novas creches e 25 quadras 

poliesportivas e 8 praças (DANTAS, 1996). Ainda, houve a ampliação da rede de água e esgoto 

em 100%, implantação de iluminação pública e pavimentação asfáltica em 250km, bem como 

melhoria da sinalização do trânsito urbano (DANTAS, 1996). 

Ainda, Dantas (1996) descreve um projeto muito específico foi o Centro Cultural 

Itinerante (CIRCO), o qual passava em bairros e permanecia durante três meses em cada 

oferecendo cursos de datilográfica, artesanato e demais trabalhos manuais, aulas de dança, 

teatro e ginástica, biblioteca para consulta e organização de palestras e demais eventos. Além 

de projetos, de cunho cultural, que visavam resgatar e desenvolver valores culturais e artísticos, 

houve também reformas de teatros (DANTAS, 1996). 

Neste momento marcado pela flexibilização da fechada máquina de administração do 

poder público, demandas populares foram parcialmente atendidas, porém, financiado e 

incentivado pelas classes dominantes, houve constante esvaziamento do movimento em 

detrimento de políticas de centralização e hierarquização (DANTAS, 1996). 
 

3 Aspectos Metodológicos 
 

Define-se pesquisa como um processo sistemático, racional, coerente, claro e que almeja 

oferecer soluções a problemas específicos, claramente definidos e apresentados, através da 

comprovação de hipóteses, explicação de fenômenos ou apenas da observação da realidade 

(GIL, 2002; LAKATOS; MARCONI, 2008; CAMPOMAR, 1991).  

Richardson (1985) complementa que o ponto de partida de qualquer pesquisa é o objetivo, 

sendo em segundo momento desenvolvido um método para estudar o fenômeno de interesse, 

devendo tal método ser um processo dinâmico de avaliação e revisão. Goldenberg (2013) retrata 

que o pesquisador deve estar preparado, ao lidar com uma miríade de problemas teóricos e 

descobertas inesperadas, para caso necessário, reinventar seu estudo. 

 Do ponto de vista da abordagem do problema, a presente pesquisa é qualitativa, uma 

vez que foi feita a análise dos exemplos dos municípios de Porto Alegre (RS) e Uberlândia/MG 

em relação ao Orçamento Participativo, caracterizando um estudo de caso do município de 

Uberlândia. 

A pesquisa qualitativa pode ser descrita como a tentativa de compreensão em pormenores 

de significados e características situacionais (RICHARDSON, 1985). Destarte, Gil (2002) 

articula que a pesquisa qualitativa visa interpretar aspectos em maior grau de detalhamento, 

buscando abranger comportamentos, atitudes, hábitos e tendências humanas, e, ainda, os 

motivos e significados que mediam esses. 



 

 

 

 

 

No que tange ao objetivo, trata-se de uma pesquisa exploratória, pois busca analisar o 

orçamento participativo em Porto Alegre (RS) e sugerir a aplicação deste modelo no município 

de Uberlândia/MG. Assim, o elo estabelecido entre a pesquisa qualitativa e exploratória pode 

ser definido como um tipo de pesquisa que busca maior familiaridade com o problema, 

aprimorando descobertas e ideias ao passo que considera vários aspectos relativos ao que se 

estuda (GIL, 2002). 

De acordo com Trivinos (1987) os estudos exploratórios são aqueles que permitem que o 

investigador aumente sua experiência em torno de um problema específico, no qual ele parte 

de uma hipótese e aprofunda seu estudo de acordo com a realidade que se depara. Em 

complemento, Gil (2002) afirma que o objetivo principal das pesquisas exploratórias é o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições, sendo seu planejamento bastante flexível, 

devendo considerar variados aspectos relativos ao fato estudado e torná-lo mais explícito.  

Quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de pesquisa bibliográfica e documental, já 

que foi elaborada com base em artigos e livros já publicados, além de legislação pertinente dos 

dois municípios analisados neste estudo. É ainda um estudo de caso, pois envolve a análise do 

Orçamento Participativo em Porto Alegre, sua implantação, histórico e características, 

ferramentas necessárias para a elaboração da proposta para a implantação dele no município de 

Uberlândia/MG, objeto do estudo.  
 

4 Resultados e Discussões 
 

4.1 Caso de Uberlândia 
 

 O município de Uberlândia, situado no Triângulo Mineiro, com população estimada de 

706.597 habitantes para 2021, segundo o IBGE (2021), tem sua história política marcada por 

governos conservadores, conforme. Entre 1982 e 1988 Uberlândia foi administrada pelo 

prefeito Zaire Rezende (PMDB), o qual iniciou uma das experiências precursoras do orçamento 

participativo na cidade (FERRARI, 2009). 

 Essa experiência de participação popular no Governo Municipal de Uberlândia contou 

com a introdução da Democracia Participativa por meio do estímulo à criação de Associações 

de Moradores de Bairro e Creches Comunitárias. Conforme Ferrari (2009), a população 

participava de reuniões com os membros das Associações de Moradores de Bairro e o Prefeito 

para que as reivindicações fossem viabilizadas pela Prefeitura. 

 De acordo com Ferrari (2009), tal experiência propiciou a inversão de prioridades e a 

construção de equipamentos públicos que ainda são referência no Município. No entanto, a 

gestão seguinte, novamente conservadora (1989-2000), entendia a participação popular como 

o atrelamento amplo e irrestrito de entidades aos respectivos governos via orçamento público. 

“Ser Presidente da Associação de Moradores era um bom negócio: contato direto com 

secretários e obras nos locais onde os Presidentes das Associações escolhessem; status de 

liderança comunitária com relevado destaque” (FERRARI, 2009, pp. 10-11). O Quadro 1 

apresenta a cronologia da implantação do Orçamento Participativo em Uberlândia. 
 

Quadro 1 – Implantação do Orçamento Participativo em Uberlândia (2001 – 2004) 
Ano Ações 

1982-1988 

- Introdução da Democracia Participativa 

- Criação das Associações de Moradores de Bairro. 

- Criação de Creches Comunitárias; 

2001-2004 
- Criação da Secretaria Municipal de Planejamento Participativo (SMPP). Criação do Fórum 

Governamental. Realização de plenárias populares com a participação do Governo e da 



 

 

 

 

 

sociedade possibilitando a intervenção direta dos cidadãos na elaboração e execução 

orçamentárias. Participação de jovens no “Orçamento Participativo Jovem”, envolvendo mais 

de 1.500 jovens do município. Redivisão do município em novas regiões para que as plenárias 

do OP tivessem maior participação e intervenção das comunidades, totalizando 18 regiões do 

OP e 4 distritos rurais. Realização de Plenárias Temáticas, a fim de contemplar setores que não 

tiveram participação nas plenárias regionais; 

Continua. 
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2001-2003 

- Plenárias Informativas; 

- Reuniões Intermediárias; 

- Plenárias Deliberativas; 

- Plenárias de prestação de contas (apenas em 2001); 

- Eleição dos Conselheiros (Conselho do Orçamento Participativo - COP); 

2001 

- Intervenção no Plano Plurianual (PPA) 2002-2005;  

- Intervenção na Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2002; 

- Elaboração de propostas e consolidação de uma agenda de negociação com o governo; 

2002 - Consolidação da Comissão de Fiscalização do Orçamento (COMFORÇA); 

2003 

- Apresentação de oficina no III Fórum Social Mundial, em Porto Alegre (RS) para discussão 

de sua experiência com o OP; 

- Redução de participação nas plenárias; 

- Contradições internas do Governo; 

- Modificação da metodologia para o ano de 2004; 

2004 

- Elaboração de propostas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2005;  

- Novo formato de Plenárias do OP – Plenárias Unificadas com participação de 4.392 pessoas; 

- Participação no I Fórum Social do Triângulo Mineiro (FSTM); 

- Representação no Ministério Público contra a reserva orçamentária praticada pela Câmara 

Municipal; 

- Criação do Fórum Permanente do Orçamento Participativo (FPOP). Esse é composto por 

entidades e cidadãos que acreditam no controle social do orçamento via participação direta 

(FERRARI, 2009). 

2005 

- Extinção da Secretaria Municipal de Planejamento Participativo; 

- Condução de 16 plenárias do OP pelo FPOP, propondo: (i) publicização do orçamento 

municipal (receitas e despesas); (ii) avaliação das primeiras medidas do governo municipal; (iii) 

escolha dos conselheiros e delegados do OP e (iv) levantamento de reivindicações populares 

regionais para o orçamento de 2006; 

2006 
- Elaboração de propostas para LDO e LOA pelo FPOP; 

- Participação no processo de elaboração do Plano Diretor pelo FPOP; 

2007 
- FPOP continua a elaborar emendas para LDO e LOA; 

- Veto amplo e irrestrito às propostas populares pela Câmara Municipal. 

Fonte: adaptado de Ferrari (2009). 
   

 A metodologia utilizada na época pela Secretaria Municipal de Planejamento 

Participativo (SMPP) foi o Planejamento Estratégico Situacional, criado pelo economista 

chileno Carlus Matus (FERRARI, 2009). O Fórum Permanente do Orçamento Participativo 

(FPOP) continuou a elaborar emendas para a LDO e LOA nos anos de 2006 e 2007, além da 

tentativa de participação na elaboração do Plano Diretor, no entanto, tanto o processo 

orçamentário, quanto o Plano Diretor, foram realizados sem a participação efetiva da população 

uberlandense (FERRARI, 2009).  O autor elucida ainda que, já no governo municipal de 

2005-2008, o prefeito teria realizado obras e serviços constantes das reivindicações populares, 

encaminhadas pelo Fórum permanente do Orçamento Participativo, mas mostrou-se sempre 

contrário ao OP.  
  

4.2 Comparação entre Uberlândia e Porto Alegre 
 



 

 

 

 

 

O município de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul , possui população 

de 1.409.351 habitantes em 2020, de acordo com o IBGE (2021), e cuja região metropolitana 

concentra 38,2% da população do Estado do RS (cerca de 4,4 milhões de habitantes), 

caracterizada por constituir-se em um polo de atração, de complementaridade funcional e 

integração das dinâmicas políticas e socioeconômicas (RIO GRANDE DO SUL, 2021). 

O orçamento participativo (OP) em Porto Alegre (RS) teve seu início em 1989. De acordo 

com Porto Alegre (2021), o orçamento participativo consiste em um processo dinâmico, através 

do qual a população decide, de forma direta, a aplicação dos recursos em obras e serviços que 

serão executados pela administração municipal.  

O Ciclo do OP em Porto Alegre se caracteriza por três momentos prioritários: (i) as 

reuniões preparatórias, quando a Prefeitura presta contas do exercício passado e apresenta o 

Plano de Investimentos e Serviços (PIS) para o ano seguinte; (ii) a Rodada Única de 

Assembleias Regionais e Temáticas, onde, nas 17 Regiões e seis Temáticas do OP, a população 

elege as prioridades para o Município, seus conselheiros e define o número de delegados da 

cidade, para seus respectivos fóruns regionais e grupos de discussões temáticas; e (iii) a 

Assembleia Municipal (PORTO ALEGRE, 2021). O quadro 2 ilustra a linha do tempo da 

implantação do OP em Porto Alegre (RS). 
 

Quadro 2 – Linha do tempo do Orçamento Participativo em Porto Alegre (1989-2014). 
Ano Ações 

1989 

- Realização dos dois primeiros Ciclos de Assembléias para discussão do orçamento em Porto 

Alegre; 

- Primeira proposta de orçamento municipal elaborada com participação popular é entregue à 

Câmara de Vereadores; 

1992 - Lei Complementar que regulamenta o funcionamento de Conselhos Municipais em Porto Alegre; 

1993 

- Primeiro Congresso da Cidade POA Mais – Cidade Constituinte, que propôs a criação de 

assembléias temáticas no OP; 

- Proposta de criação de assembléias temáticas no OP é apresentada por Organizações sindicais de 

Porto Alegre; 

1996 

- Orçamento Participativo de Porto Alegre está entre 18 projetos selecionados pelo governo federal 

e enviados à Organização das Nações Unidas (ONU) como sugestões para lista de cem práticas 

modelo em urbanismo, sendo reconhecido como uma das 40 melhores práticas de gestão pública 

urbana no mundo; 

1999 

- Governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, lança o Orçamento Participativo do Estado; 

- Justiça proíbe governo do estado de realizar assembléias do OP; 

- Após governo estadual recorrer da decisão, Tribunal de Justiça libera o OP do Rio Grande do Sul; 

- Porto Alegre realiza a primeira plenária do OP estadual após liberação judicial; 

2001 
- Realização de plebiscito para obras na Capital, com objetivo de modernizar e ampliar a 

participação da comunidade no OP; 

2003 - É anunciado o Processo de Participação Popular em substituição ao OP no Estado; 

2004 - Criação da Secretaria Municipal de Coordenação Política e Governança Local em Porto Alegre; 

2005 

- Prefeito afirma que o OP será cumprido integralmente e determina cronograma para atendimento 

das demandas de 2002, 2003 e 2004; 

- Prefeito comparece à reunião do Conselho do OP e afirma que critérios e organização do processo 

de definição de investimentos permanecerão nos outros anos e que mudanças ocorrerão somente a 

partir de iniciativa dos próprios conselheiros; 

- Prefeitura propõe fim do OP Institucional, em vigência desde 2003, se houver concordância dos 

municípios; 

2007 - Governo do Estado anuncia fim da consulta popular para investimentos no Rio Grande do Sul; 

2010 
- Lei Complementar que regulamenta o funcionamento dos Conselhos Municipais em Porto 

Alegre; 



 

 

 

 

 

2011 
- Prefeitura anuncia Plano de Investimentos de 2011, com destinação de R$ 260 milhões para 679 

demandas, incluindo demandas aprovadas em anos anteriores que estão sendo resgatadas; 

2012 
- Conselho do OP aprova proposta de alteração do ciclo do OP. O novo ciclo adequa os trabalhos 

do OP com preparação e votação das leis orçamentárias municipais; 

2013 - Diversas manifestações contra o aumento da tarifa de ônibus; 

Continua. 
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2014 

- Empresa Pública de Transporte e Circulação entrega ao Conselho do OP dados sobre a licitação 

do transporte público em Porto Alegre. Reuniões nas 17 regiões do OP para recebimento das 

colaborações ao edital de licitação do transporte público. - Lançada a Rede Gaúcha do OP, com 

participação de Porto Alegre, Canoas, Paraobé, São Leopoldo, Esteio, Farroupilha, São Lourenço 

do Sul, Rio Grande, Erechim, Erval Seco, Roda Alta, Ijuí, Santa Rosa e São Vicente do Sul; 

Fonte: Campos e Silveira (2015) 
 

O OP apresentou várias vantagens, principalmente no sentido de possibilitar a equidade 

na distribuição dos recursos públicos para atendimento às demandas de toda a população, e não 

apenas de um grupo. Auxilia ainda no processo coletivo e não individual de encarar os 

problemas vivenciados nas cidades. 

Por outro lado, apresentou desvantagens também, em que Souza (2001) elencou os 

problemas observados em Porto Alegre e Belo Horizonte. Dentre as desvantagens verificadas 

constam as limitações financeiras e de recursos, que não permitiam a realização de todos os 

projetos necessários, bem como a lentidão na execução deles. Mantinha-se o ‘clientelismo’, 

partidos políticos continuavam suas negociatas e movimentos populares começaram a 

ultrapassar seus limites, tornando confusas as delimitações das ações populares e do próprio 

governo. 

Em Uberlândia, por sua vez, o maior entrave foi político. A experiência de OP de 2001 a 

2004 (na administração de Zaire Rezende – PMDB) mobilizou cerca de 40 mil pessoas, o que, 

considerando o perfil conservador da cidade, foi um número relevante. O prefeito que assumiria 

o mandato seguinte, Odelmo Leão (PP) já havia declarado que não daria continuidade ao OP 

em Uberlândia. 

O que se observa em Uberlândia, após e extinção do OP e a criação do Fórum Permanente 

do Orçamento Participativo de Uberlândia (FPOP), é que o Fórum consegue ao menos organizar 

e construir propostas populares ao PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes 

Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual) do município e essas propostas são colocadas 

em prática, mesmo com um modelo de governo conservador e autoritário (FERRARI, 2009). 
 

4.3 Proposta de implementação do Orçamento Participativo em Uberlândia 
 

Com o intuito de enriquecer a discussão apresentada acerca do Orçamento Participativo, 

apresenta-se nesta seção uma proposta de implementação do OP em Uberlândia, com base em 

Projetos de Lei pesquisados, como Alegrete (2021); Mato Grosso (2020); São Paulo (2017); 

Rondonópolis (2015) e Lei n. 8.319/2003 de Uberlândia (2003). O primeiro ponto do projeto 

para instituir o OP no munícipio seria com a definição dos princípios e diretrizes do orçamento, 

como citado em São Paulo (2017):    
       

I - Fortalecer o exercício da Cidadania em âmbito municipal; 

II - Consolidar e articular instâncias democráticas de participação como os 

conselhos de fiscalização em funcionamento na Cidade e suas respectivas 

Conferências Públicas na elaboração das Leis orçamentárias; 



 

 

 

 

 

III - Promover debates com objetivo de estabelecer prioridades nos 

investimentos a serem realizados pela Administração Pública Municipal 

considerando-se o disposto no Plano de Metas, disciplinado no artigo 109 da 

Lei Orgânica do Município de Uberlândia/MG; 

IV - Fortalecer o papel da Câmara na elaboração das leis orçamentárias; 

V - Acompanhar e monitorar as ações previstas no Plano de Metas 

implementado pela Administração Pública Municipal; 
 

Vejam que a efetivação desta lei será pautada pelos princípios da efetividade da gestão 

pública, eficiência administrativa e eficácia dos gastos públicos”. (RONDONÓPOLIS,2015; 

ALEGRETE, 2021). Posteriormente, tem-se os seguintes passos: 
 

• Apresentar os Objetivos do Orçamento Participativo no município; 

• Apresentação do Fórum Permanente do Orçamento Participativo de Uberlândia 

(FPOP); 

• Definição das Assembléias; 

• Metodologia para definição das prioridades; 

• Criação de composição do Conselho Municipal de Orçamento Participativo; 

• Definição das reuniões do Conselho Municipal; 

• Competências do Conselho Municipal; 

• Definição da idade mínima para participar do Orçamento Participativo; 

• Elaboração do OP e seus trâmites. 
 

O chefe do Poder Executivo Municipal fará publicar o Regimento Interno e o cronograma 

das atividades, bem como, regulamentará por Decreto, no que couber, o disposto nesta Lei 

(RONDONÓPOLIS, 2015). Pode-se verificar as diretrizes principais para elaboração de um 

Projeto de Lei para implantação do Orçamento Participativo em Uberlândia/MG. É importante 

citar que, primeiramente, deve-se fortalecer as associações de bairro e regionais, de forma a 

estimular a maior participação da população, retomando o que era feito antes de 2004. 

 É importante que sejam realizadas plenárias informativas, intermediárias e deliberativas, 

junto às lideranças das associações, em conjunto com o Fórum Permanente do Orçamento 

Participativo (FPOP). Importante também a realização das plenárias de prestação de contas e a 

eleição dos Conselheiros, para comporem o Conselho do Orçamento Participativo (COP). 

 Após a estruturação do COP, e das associações de bairro definidas, inicia-se a retomada 

dos trabalhos desenvolvidos anteriormente, com propostas que venham agregar na LOA e no 

PPA futuros. Com o OP as propostas da sociedade chegariam à Câmara mais bem elaboradas, 

unificadas e o atendimento das solicitações poderia ocorrer com maior efetividade. 
 

5 Considerações Finais 
 

O presente artigo realizou uma análise histórica dos benefícios da aplicação do 

Orçamento Participativo (OP) nos municípios de Uberlândia/MG e Porto Alegre/RS, 

comparando acertos e erros percebidos nos respectivos municípios. Foi analisado os custos da 

não continuidade, a compreensão das causas da sua não aplicabilidade nos últimos anos e 

averiguação das possibilidades de nova implementação do OP nos municípios estudados. 

Para tal, foi realizada uma pesquisa exploratória, bibliográfica e documental quanto aos 

procedimentos técnicos, e qualitativa no que tange a abordagem do problema. Em atendimento 

aos objetivos específicos, foi realizada uma análise histórica dos municípios de Uberlândia/MG 

e Porto Alegre/RS quanto à prática do OP e seus resultados. 



 

 

 

 

 

Uberlândia experimentou o Orçamento Participativo durante a gestão Zaire Rezende 

(2001 – 2004), onde houve a criação de Associações de Moradores de Bairro e Creches 

Comunitárias. Tal iniciativa propiciou a inversão de prioridades e a construção de equipamentos 

públicos no município. No entanto, a gestão que assumiria o próximo mandato não concordava 

com a participação popular no Orçamento Público e não houve a continuidade dele. Restou 

apenas o Fórum Permanente do OP (FPOP) que continuou elaborando emendas para LDO e 

LOA nos anos de 2006 e 2007.  

Contrapondo-se à Uberlândia, Porto Alegre iniciou seu OP em 1989, que perdura desde 

então, tendo sido aprimorado durante os anos. Observando-se o segundo objetivo específico, 

dentre as vantagens principais pode-se citar a tentativa de equalização na distribuição dos 

recursos públicos para atendimento às demandas de toda a população, e não apenas de uma 

minoria. Dentre as desvantagens constam as limitações financeiras e de recursos, não 

permitindo a realização de todos os projetos e a lentidão na execução deles.  

Em ambos os municípios há a influência política e essa prejudica o processo como um 

todo, pois há fatores como o conservadorismo e o autoritarismo que influenciam as decisões do 

orçamento participativo, como ocorre em Uberlândia/MG. Desta forma, a proposta de 

elaboração deum Projeto de Lei que viabilize a implantação do Orçamento Participativo no 

município de Uberlândia foi uma contribuição do artigo.  

Dentre as limitações observadas neste trabalho, destaca-se a pesquisa baseada apenas em 

documentos e produções acadêmicas anteriores sobre o tema. Assim, sugere-se para pesquisas 

futuras a análise de conteúdo, a qual englobe aplicação de questionários ou entrevistas com 

pessoas envolvidas nesta temática. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo verificar as interrelações entre as categorias do 

modelo teórico da ação empreendedora no setor público de Lacerda e Andrade (2021). O estudo 

foi conduzido mediante a aplicação de uma escala à servidores lotados em prefeituras 

municipais do Estado de Minas Gerais. Para verificar as hipóteses estabelecidas, utilizou-se a 

modelagem de equações estruturais a partir do software Smart-PLS3. Assim, buscou-se 

compreender a ação empreendedora no setor público e analisar seus principais aspectos nas 

prefeituras municipais. Identificou-se que o fenômeno ocorre por meio da interrelação das 

seguintes categorias: contexto organizacional, oportunidade, ação coletiva, prática inovadora e 

resultado social. Os resultados demonstraram que os empreendedores públicos na gestão 

municipal atuam em situações de constante incerteza e escassez de recursos. Além de que, as 

ações empreendedoras não necessariamente são desempenhadas por indivíduos que ocupam 

posições estratégicas nas organizações. 

 

Palavras-chave: Ação Empreendedora. Empreendedorismo Público. Gestão Municipal. 

Modelagem de Equações Estruturais.  

 

1 Introdução 
 

Os estudos sobre empreendedorismo detêm noções de que o fenômeno não é restrito e 

exclusivo à iniciativa privada (EMMENDOERFER et. al, 2021). Em vista disto, a principal 

diferença entre o empreendedorismo privado e o público, ocorre pelos objetivos, cujo primeiro 

visa o lucro econômico e o segundo, mantêm-se o foco no bem estar da sociedade, seja na 

prestação de serviços, na criação de produtos ou em mudanças significativas nas estruturas 

organizacionais (SADLER, 2000; KLEIN et al., 2010; VALADARES; EMMENDOERFER, 

2015; EMMENDOERFER et. al, 2021). 

O empreendedorismo público também tem sido relacionado ao aperfeiçoamento da atuação 

dos agentes nas organizações (KLEIN et al., 2010; EMMENDOERFER, 2019). Alguns estudos 

alertam que o fenômeno pode perder o seu foco principal que é promover a efetividade dos 

processos na administração pública e garantir a melhoria dos serviços ofertados, dando espaço 

para uma abordagem em que os agentes públicos utilizam de suas habilidades para o 

consubstanciarem como um mecanismo para oportunidades, lucros políticos e até mesmo para 

almejar cargos futuros na administração pública (MORAIS, et. al, 2015; VALADARES; 

EMMENDOERFER, 2015; LACERDA; ANDRADE, 2021). 

Lacerda e Andrade (2021) pontuam que muitos estudos sobre o empreendedorismo público 

tendem a assumir o indivíduo empreendedor como fator central de análise. O estudo de Sadler 

(2000) demonstrou que algumas pesquisas existentes focaram em experiências vivenciadas por 

agentes públicos que realizaram algum feito diferenciado e que influenciaram de maneira 

positiva o contexto em que atuavam. Sendo assim, esses estudos tendem a ser abstratos e 

limítrofes não apresentando vínculo teórico-empírico, focando apenas em uma atuação 

individual e muitas vezes abstrata e reducionista. 

No setor público, o sujeito empreendedor não é um indivíduo especial, mas um ator que 

age na sociedade em prol de resultados sociais. Diversos estudos na literatura científica vêm 



 

 

explorando essa vertente, sobretudo, em países em desenvolvimento, tendo como foco a 

manifestação do empreendedorismo público em ações (SOUSA; PAIVA JÚNIOR; LIRA, 

2010; SILVA; VALADARES; ANDRADE, 2016; NASCIMENTO; ANDRADE, 2019; 

BORGES; CAPPELLE, 2020; LACERDA; ANDRADE, 2021; ZHANG; ZHAO; DONG, 

2021).  

No contexto brasileiro, Lacerda e Andrade (2021) estudaram a ação empreendedora como 

fator principal de análise do fenômeno do empreendedorismo público, propondo um modelo 

teórico para compreendê-la. É válido ressaltar que o estudo foi embasado na pesquisa de 

Spedale e Watson (2014), os quais desenvolveram um modelo de surgimento da ação 

empreendedora, identificando que o fenômeno pode ser estudado para além de uma perspectiva 

focada estritamente no contexto empresarial e no indivíduo. Dessa forma, Spedale e Watson 

(2014) evidenciaram que a ação empreendedora é decorrente de um entrelaçamento complexo 

entre indivíduos e os diversos níveis organizacionais e sociais. 

Dessa forma, Lacerda e Andrade (2021) observaram que a ação empreendedora no setor 

público será inicialmente decorrente de uma ação individual ou coletiva, que é guiada pela 

orientação de vida dos indivíduos. Essas ações podem emergir mediante uma oportunidade 

identificada pelos agentes ou por uma situação de tensão intrínseca ao contexto organizacional.   

Ao reconhecerem essas circunstâncias, os indivíduos inseridos nas organizações públicas 

irão buscar o estabelecimento de conexões com o contexto externo para propor sugestões ou 

oportunidades de melhoria acerca da situação vivenciada. As conexões estabelecidas engajarão 

interações sociais entre esses agentes, fato que pode resultar em uma prática inovadora. A 

inovação estará intrínseca às ações desempenhadas pelos agentes públicos, tendo como 

principal objetivo apresentar algo útil para a sociedade e gerar valor público (NASCIMENTO; 

ANDRADE, 2019; BORGES; CAPPELLE, 2020; LACERDA; ANDRADE, 2021). 

Isto posto, o estudo de Lacerda e Andrade (2021) identificou que a ação empreendedora 

no setor público será emergente por meio dos seguintes construtos: orientação de vida, ação 

individual, ação coletiva, oportunidade, situação de tensão, contexto organizacional, contexto 

externo, prática inovadora, interação social e resultado social. Assim, mediante as categorias 

identificadas, indaga-se: Quais as interrelações entre as categorias propostas? Como estabelecer 

um vínculo teórico-empírico no âmbito da gestão pública municipal?  

Nessa perspectiva, objetivou-se neste artigo verificar as interrelações entre as categorias 

do modelo teórico da ação empreendedora no setor público por meio de uma escala aplicada à 

servidores públicos lotados em prefeituras municipais do Estado de Minas Gerais que ocupam 

cargo, emprego ou função pública. Isto posto, buscou-se compreender o impacto da ação 

empreendedora no setor público e analisar os principais aspectos relacionados ao fenômeno nas 

prefeituras municipais. 

Os dados obtidos foram analisados por meio de modelagem de equações estruturais 

utilizando-se o software Smart-PLS 3, o que permitiu averiguar as hipóteses estabelecidas para 

compreender as interrelações entre as categorias do modelo teórico em estudo. Destarte, esta 

pesquisa propõe o entrelaçamento teórico-empírico acerca do empreendedorismo público 

manifesto em ações. Adotou-se uma abordagem não paramétrica, a fim de identificar as 

principais relações entre essas categorias e possibilitar a apresentação de informações 

relevantes tanto para gestores públicos como para pesquisadores do campo. 

 

2 A ação empreendedora no setor público 
 

No contexto brasileiro, verificou-se que alguns estudiosos têm direcionado esforços para 

compreensão da ação empreendedora no setor público (SOUSA; PAIVA JÚNIOR; LIRA, 

2010; SILVA; VALADARES; ANDRADE, 2016; NASCIMENTO; ANDRADE, 2019; 



 

 

SILVA; ANDRADE; NASCIMENTO, 2019; BORGES; CAPPELLE, 2020; LACERDA; 

ANDRADE, 2021; EMMENDOERFER et. al, 2021).  

Para Zhang, Zhao e Dong (2021) as ações empreendedoras consistem em articulações 

estabelecidas por agentes inseridos nos diversos órgãos da máquina pública que possuem densa 

experiência e familiaridade com o setor em que atuam para desenvolverem iniciativas que 

tragam benefícios para a sociedade. Os autores ainda pontuam que esses indivíduos detêm 

capacidades em identificar necessidades sociais e oportunidades para empregar esforços 

direcionados, tornando as políticas públicas mais consistentes e possibilitando a criação de 

espaços para a inovação e oportunidades de melhoria nos serviços públicos. 

Um dos registros evidentes da ação empreendedora no contexto brasileiro efetuou-se com 

a criação do Programa para Resultados no Estado de Minas Gerais em 2007 

(EMMENDOERFER; VALADARES, 2014; RESENDE et. al, 2017).  Tal iniciativa foi 

pautada em reformas administrativas focadas na eficiência organizacional, na provisão e 

prestação de serviços públicos com maior qualidade, fato que implicou na possibilidade de 

criação de um cargo específico para dar suporte a esse novo modelo administrativo 

(EMMENDOERFER; VALADARES, 2014; RESENDE et. al, 2017).  

O principal objetivo foi a criação do cargo de empreendedor público (EMMENDOERFER; 

VALADARES, 2014; RESENDE et. al, 2017), fazendo com que Minas Gerais se tornasse o 

estado pioneiro em tal iniciativa no Brasil. Isto contribuiu para o destaque do estado em 

estratégias e projetos com foco em gestão de pessoas e gestão financeira, a fim de melhorar a 

alocação dos recursos por meio de ações empreendedoras que tivessem como propósito 

contribuir para a resolução de problemas públicos pontuais. 

O modelo de Lacerda e Andrade (2021) propõe que a ação empreendedora no setor público 

será impulsionada conforme a orientação de vida dos agentes públicos. Entende-se que os 

indivíduos envolvidos neste processo irão se orientar por suas experiências, valores, crenças, 

hábitos, normas, diretrizes e suposições que estão intrínsecos aos seus comportamentos na 

atuação profissional (WATSON, 2013; SPEDALE; WATSON, 2014; NASCIMENTO; 

ANDRADE, 2019; EMMENDOERFER, 2019; LACERDA; ANDRADE, 2021).   

Esses fatores são inerentes a orientação de vida de cada sujeito, ou seja, aos padrões 

biográficos que conduzem a sua atuação e que de certa forma, influenciam esses indivíduos a 

agirem de forma empreendedora (SPEDALE; WATSON, 2014; NASCIMENTO; ANDRADE, 

2019; LACERDA; ANDRADE, 2021). Assim, sugere-se a seguinte hipótese para compreender 

a relação entre a orientação de vida e a ação empreendedora: 

Hipótese 1 (H1): A orientação de vida tem relação positiva com a ação empreendedora no 

setor público. 

O intercâmbio de conhecimentos, experiências e atitudes entre os agentes públicos pode 

induzir o reconhecimento de oportunidades que poderão contribuir para a ocorrência de ações 

empreendedoras. Shane (2003) elucida que as oportunidades no processo empreendedor podem 

ser compreendidas de diferentes maneiras, pois sua realização está condicionada tanto pela 

experiência vivida como pelo conhecimento técnico adquirido na formação dos indivíduos.  

As oportunidades surgem por meio das ações realizadas pelos indivíduos e sua dedicação 

em alcançarem um propósito comum, podendo ser criadas ou descobertas (SARASVATHY, 

2001; SHANE, 2003; ALVAREZ; BARNEY, 2007; KLEIN et. al, 2008; ECKHARDT; 

SHANE, 2010; MASON; HARVEY, 2013; MARTIN; WILSON, 2016). Quando criadas, os 

indivíduos agem conforme seus objetivos e observam como o contexto reage às suas ações 

(SHANE, 2003; ALVAREZ; BARNEY, 2007; KLEIN, 2008; ECKHARDT; SHANE, 2010).  

No processo de criação, os resultados advindos de uma oportunidade não podem ser 

conhecidos, logo, os empreendedores se deparam com situações inesperadas e não raramente, 

dispondo de poucos recursos para propor oportunidades de melhoria para os gargalos 

evidenciados (TOWNSEND; et. al, 2018; NASCIMENTO; ANDRADE, 2019; BORGES; 



 

 

CAPPELLE, 2020; LACERDA; ANDRADE, 2021; ZHANG; ZHAO; DONG, 2021). Já no 

processo de descoberta, as oportunidades são fatores objetivos que surgem por meio de 

demandas. Assim, os empreendedores conseguem mensurar os possíveis riscos e resultados a 

serem gerados por sua ação (ALVAREZ; BARNEY, 2007; MARTIN; WILSON, 2016). 

Congruente a isso, denota-se que o contexto organizacional deve estar preparado, aberto e 

receptivo para a ocorrência do fenômeno. Costa Filho, De Araújo Gomes e Teixeira (2018) 

definem que o contexto organizacional engloba todos os fatores que refletem o funcionamento 

das organizações, como a cultura, o planejamento estratégico, os processos de tomada de 

decisão, a estrutura e dentre outros fatores. 

Para Lacerda e Andrade (2021) tanto os aspectos que permeiam a lógica institucional como 

as tensões decorrentes dela estão inseridos no contexto organizacional. Tais circunstâncias 

podem ser percebidas em situações-problema que podem gerar desconforto e inquietação nos 

indivíduos, motivando ou exigindo que eles se organizem para agir de forma diferente do 

habitual e das práticas institucionalizadas (WELTER, 2011; WATSON, 2013; SPEDALE; 

WATSON, 2014; NASCIMENTO; ANDRADE, 2019; BORGES; CAPPELLE, 2020; 

LACERDA; ANDRADE, 2021).  

A partir das variáveis oportunidade, contexto organizacional e tensão institucional, as 

seguintes hipóteses foram construídas para averiguar a sua interrelação com a ação 

empreendedora: 

Hipótese 2 (H2): A oportunidade tem relação positiva com a ação empreendedora no setor 

público. 

Hipótese 2.1 (H2.1): O contexto organizacional tem relação positiva com a oportunidade. 

Hipótese 2.2 (H2.2):  A tensão institucional tem relação positiva com a oportunidade. 

As condições e circunstâncias tanto do contexto organizacional como do contexto externo 

podem impactar de diferentes formas a ocorrência de uma ação empreendedora por meio da 

interação entre os indivíduos concernentes a esse processo, as estruturas organizacionais e 

sociais envolvidas (SOUSA; PAIVA JÚNIOR; LIRA, 2010; WATSON, 2013; SPEDALE; 

WATSON, 2014; SILVA; VALADARES; ANDRADE, 2016; NASCIMENTO; ANDRADE, 

2019; BORGES; CAPPELLE, 2020; LACERDA; ANDRADE, 2021). 

O contexto externo é composto pelas instituições formais e informais externas, as quais a 

organização não tem controle direto, mas que impactam diretamente ou indiretamente o 

ambiente organizacional (SHANE, 2003; WELTER, 2011; COSTA FILHO; DE ARAÚJO 

GOMES; TEIXEIRA, 2018; LACERDA; ANDRADE, 2021). Dentre esses elementos, pode-se 

citar: os aspectos políticos, forças sociais, econômicas, mudanças tecnológicas e dentre outros 

fatores (WELTER, 2011; COSTA FILHO; DE ARAÚJO GOMES; TEIXEIRA, 2018; 

NASCIMENTO; ANDRADE, 2019; LACERDA; ANDRADE, 2021). Assim, infere-se que: 

Hipótese 3 (H3): O contexto externo tem relação positiva com a ação empreendedora no 

setor público. 

Ademais, o estudo de Lacerda e Andrade (2021) propõe que tanto as ações coletivas como 

as individuais levam o desenvolvimento de uma ação empreendedora. A ação coletiva tem 

como propósito articular esforços, recursos e investimentos entre diversas estruturas sociais e 

organizacionais em prol de resultados satisfatórios para a coletividade (SILVA; VALADARES; 

ANDRADE, 2016; NASCIMENTO; ANDRADE, 2019; BORGES; CAPPELLE, 2020; 

LACERDA; ANDRADE, 2021). No setor público, a ação individual é aquela direcionada, 

planejada e decidida geralmente por indivíduos que ocupam posições de poder. Para 

Emmendoerfer (2019), este tipo de ação tende a ser complacente com indivíduos que buscam a 

promoção de ganhos políticos, portanto, é muitas vezes centralizada na figura do gestor público.  

Em contrapartida, Borges e Cappelle (2020) identificaram que a ação empreendedora no 

contexto público não está associada a um feito heroico e concentrada somente na alta 

administração. Isto posto, as autoras revelam que o fenômeno pode ser impulsionado por 



 

 

indivíduos inseridos nos diversos níveis hierárquicos, mas também em outras organizações 

públicas, na iniciativa privada e na sociedade civil. 

Em vista disto, assume-se que ação empreendedora não depende somente de uma ação 

individual, pois pode ser incorporada por meio do estabelecimento de interações sociais entre 

os atores inseridos em diferentes estruturas organizacionais e sociais (SARAVASTHY, 2001; 

SOUSA; PAIVA JÚNIOR; LIRA, 2010; SILVA; VALADARES; ANDRADE, 2016; 

NASCIMENTO; ANDRADE, 2019; BORGES; CAPPELLE, 2020; LACERDA; ANDRADE, 

2021).  

As interações sociais são compreendidas como as relações desenvolvidas e estabelecidas 

por dois ou mais indivíduos. Esta categoria compreende a busca por comunicação, conexões, 

cooperação e compartilhamento de informações, experiências, recursos e investimentos entre 

as partes interessadas no desenvolvimento de uma ação empreendedora (SILVA; 

VALADARES; ANDRADE, 2016; NASCIMENTO; ANDRADE, 2019; BORGES; 

CAPPELLE, 2020; LACERDA; ANDRADE, 2021; EMMENDOERFER et. al, 2021; 

ZHANG; ZHAO; DONG, 2021). Mediante a compreensão das variáveis ação coletiva, ação 

individual e interação social, pressupõe-se as seguintes hipóteses: 

Hipótese 4 (H4): A ação coletiva tem relação positiva com a ação empreendedora no setor 

público. 

Hipótese 4.1 (H4.1): A ação individual tem relação negativa com a ação coletiva. 

Hipótese 4.2 (H4.2):  A interação social tem relação positiva com a ação coletiva. 

Dessa maneira, compreende-se que as ações empreendedoras serão desenvolvidas no setor 

público em busca da concretização de um objetivo comum entre as partes interessadas (SILVA; 

VALADARES; ANDRADE, 2016; NASCIMENTO; ANDRADE, 2019; BORGES; 

CAPPELLE, 2020; LACERDA; ANDRADE, 2021; EMMENDOERFER et. al, 2021). Essas 

ações podem gerar resultados significativos para sociedade e traduzidos em práticas inovadoras. 

A prática inovadora no setor público envolve o desenvolvimento e a implementação de 

ideias, cujo principal objetivo é apresentar algo útil para a sociedade, a fim de gerar valor 

público (DE VRIES; BEKKERS; TUMMERS, 2016; SANDOR, 2018; BEKKERS; 

TUMMERS, 2018). Sandor (2018) ressalta que a inovação pública não necessariamente 

abrange processos atrelados à tecnologia, pois pode ser manifesta no simples aprimoramento 

de um produto ou serviço. 

Para Tonelli et. al (2016) as práticas inovadoras são compreendidas em três formatos 

principais: inovações em serviços, em arranjos organizacionais e institucionais. As inovações 

em serviços visam novas maneiras de prover os serviços, sobretudo, àquelas que buscam a 

introdução de melhorias e maior qualidade, promovendo maior eficiência no uso dos recursos 

públicos e facilitando o seu acesso aos usuários (FERREIRA et. al, 2015; DE VRIES; 

BEKKERS; TUMMERS, 2016; TONELLI et. al, 2016; CRIADO; DIAS; SANO, 2020). 

As inovações em arranjos organizacionais centram-se na redução de erros, gargalos e na 

melhoria das capacidades e organização interna da administração (TONELLI et. al, 2016; 

BEKKERS; TUMMERS, 2018; CRIADO; DIAS; SANO, 2020). Nesse sentido, pode-se 

destacar o desenvolvimento de novos processos, a introdução de tecnologias e estratégias de 

restruturação e aperfeiçoamento organizacional (TONELLI et. al, 2016; BEKKERS; 

TUMMERS, 2018; EMMENDOERFER, 2019; CRIADO; DIAS; SANO, 2020).   

Por fim, as inovações nos arranjos institucionais condizem com a melhoria do 

funcionamento e produtividade das organizações (DE VRIES; BEKKERS; TUMMERS, 2016; 

TONELLI et. al, 2016; BEKKERS; TUMMERS, 2018). Contudo, Tonelli et. al (2016) 

salientam que este é um tipo de inovação muito complexo que requer a instituição de novas 

práticas e técnicas. Elas podem ser orientadas para a melhoria dos gastos e processos de 

compras públicas, para redesenho de funções e responsabilidades no aparelho estatal 



 

 

(TONELLI et. al, 2016; BEKKERS; SANDOR, 2018; TUMMERS, 2018; 

EMMENDOERFER, 2019; LACERDA; ANDRADE, 2021). Dessa maneira, pressupõe-se que: 

Hipótese 5 (H5): A prática inovadora tem relação positiva com a ação empreendedora no 

setor público. 

Ferreira et. al (2015) identificaram que para reconhecer uma prática inovadora na 

administração pública é preciso que ela expresse resultados tangíveis e intangíveis para a 

população. Nesse sentido, infere-se que a inovação no setor público necessita produzir e 

reproduzir valor público, o que pode ser traduzido por meio da promoção de resultados sociais 

que possam contribuir para o atendimento dos interesses da coletividade. 

Os resultados sociais refletem todas as iniciativas que tiveram como propósito atender ao 

interesse público e as necessidades dos cidadãos, apresentando dois formatos principais: 

qualitativos e quantitativos (SOUSA; PAIVA JÚNIOR; LIRA, 2010; SILVA; VALADARES; 

ANDRADE, 2016; NASCIMENTO, 2018; MURAD; BORGES; CAPPELLE, 2020; 

LACERDA; ANDRADE, 2021).  

Os resultados qualitativos podem ser percebidos em ações que tiveram como propósito 

fortalecer a imagem da organização, promover segurança, confiabilidade e durabilidade dos 

serviços prestados (TONELLI et. al, 2016; BEKKERS; TUMMERS, 2018; SANDOR, 2018; 

LACERDA; ANDRADE, 2021). Já os quantitativos, podem ser percebidos em ações que 

promoveram a redução de custos, perdas e desperdícios e também na melhoria da gestão de 

recursos orçamentários e financeiros no aparelho estatal (FERREIRA et. al, 2015; TONELLI 

et. al, 2016; CRIADO; DIAS; SANO, 2020; SANO, 2020; LACERDA; ANDRADE, 2021). 

Mediante a definição apresentada, a hipótese para a relação entre a variável resultado social e 

ação empreendedora foi construída: 

Hipótese 6 (H6): A ação empreendedora tem relação positiva com o resultado social. 

Deste modo, para verificar as hipóteses propostas, esta pesquisa objetiva verificar as 

interrelações entre as categorias do modelo teórico da ação empreendedora no setor público. 

Assim, os procedimentos metodológicos foram demonstrados no tópico seguinte. 
 

3 Procedimentos metodológicos 
 

A pesquisa foi caracterizada pela abordagem quantitativa e exploratória, buscando-se 

esclarecer estatisticamente as hipóteses estabelecidas (GIL, 2019). Utilizou-se a técnica 

modelagem de equações estruturais para análise dos dados, os quais foram operacionalizados 

no software Smart-PLS3. Os dados foram coletados entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022 

por meio de uma escala do tipo Likert de 5 pontos desenvolvida pelos autores. O instrumento 

foi composto por 41 assertivas distribuídas nas 10 categorias do modelo de Lacerda e Adrade 

(2021), sendo operacionalizado em um questionário do Google Forms (Anexo A).  

Definiu-se como critério de inclusão, indivíduos que ocupassem cargo, emprego ou função 

pública no âmbito de prefeituras municipais, visto que esta esfera política se encontra mais 

próxima da população.  Isto porque, tem-se o pressuposto de que a ação empreendedora no setor 

público ocorre por meio do intercâmbio entre indivíduos, estruturas organizacionais e sociais 

(SOUSA; PAIVA JÚNIOR; LIRA, 2010; NASCIMENTO; ANDRADE, 2019; BORGES; 

CAPPELLE, 2020; LACERDA; ANDRADE, 2021).  

Com o intuito de delimitar a amostra, optou-se pela escolha de servidores públicos que 

fossem atuantes no estado de Minas Gerais, pois, infere-se a existência de uma cultura 

empreendedora propagada pelo estado devido a formalização do cargo de empreendedor 

público no governo estadual (VALADARES; EMMENDOERFER, 2015).  

A amostra foi selecionada por acessibilidade e coletou-se 110 respostas válidas.  As 

análises foram conduzidas individualmente de acordo com cada categoria, fim de analisar as 

eventuais relações entre as variáveis do modelo teórico proposto por Lacerda e Andrade (2021). 



 

 

Com o auxílio do software Smart-PLS 3, foram calculadas as relações a partir do seguinte 

modelo: 
Figura 1- Modelo de hipóteses da ação empreendedora no setor público. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 

O modelo da ação empreendedora no setor público foi classificado como reflexivo-

formativo de ordem superior. Isto porque, o construto AESP foi construído por meio da 

abordagem de indicadores repetidos, ou seja, todos os indicadores dos componentes de ordem 

inferior foram repetidos para identificar o componente de ordem superior (SARSTEDT et. al, 

2019).  

 

4 Resultados e discussões 

 

 As análises conduzidas no software Smart-PLS3 compreenderam duas etapas principais: 

a avaliação do modelo de mensuração e a avaliação do modelo estrutural. Primeiramente, 

avaliou-se as cargas externas de cada indicador e seu respectivo construto latente (Tabela 1). 

Conforme recomendado por Hair et. al (2014), as cargas fatoriais < 0,4 foram obrigatoriamente 

excluídas do modelo. Em pesquisas exploratórias, os autores reiteram que são aceitos 

indicadores com carga > 0,4 e < 0,7.  

 
Tabela 1 - Indicadores de cargas externas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 



 

 

Mediante os 41 indicadores construídos no instrumento de mensuração, apenas 26 deles 

foram mantidos. A ação coletiva foi composta pelos indicadores que mediram a colaboração 

entre os diferentes setores e níveis hierárquicos (AC_1), o envolvimento em projetos firmados 

entre organizações públicas, privadas e sociais (AC_2) e o indicador que possibilitou a 

verificação geral do construto por meio do item reverso (IAC_4). A ação individual foi 

representada pelo impacto da tomada de decisão individual no ambiente de trabalho (AI_4) e 

pelo item que representou a ideia antagônica ao construto, ou seja, o compartilhamento de ideias 

e informações no ambiente de trabalho (AI_3).  

O contexto externo foi composto pelos indicadores que representam o impacto das trocas 

de mandato no âmbito estadual (CE_1) e federal (CE_4). Aspectos como suporte e abertura da 

gestão (CO_1), oportunidade de treinamentos e capacitação (CO_2) e a predominância de ações 

rotineiras em detrimento de ações mais inovadoras (ICO_4) foram itens representativos para o 

construto contexto organizacional.  

Na interação social, verificou que os indicadores que avaliaram a comunicação entre os 

diversos setores e organizações (IS_1), o trabalho em equipe e a colaboração (IS_3) e o item 

reverso (IIS_4) compuseram essa variável latente de forma adequada. O construto oportunidade 

foi composto pelo indicador criatividade (OP_3) e abertura para ações, práticas e projetos 

(IOP_4).   A orientação de vida foi representada pelos indicadores que captaram as crenças 

(IOV_2) e os valores pessoais (OV_4).  

Aspectos relacionados à participação em concursos de inovação (PI_1), implementação de 

ações inovadoras (PI_2), mudanças e transformações positivas no ambiente de trabalho (PI_3) 

e identificação de práticas inovadoras (IPI_4), representaram adequadamente o construto 

prática inovadora.   A tensão institucional foi representada pelos fatores que buscaram avaliar 

a falta de abertura para ações inovadoras (TI_3) e a existência de práticas limitantes no ambiente 

organizacional (TI_4).  Por fim, o resultado social foi composto pela percepção de atendimento 

às demandas da população (RS_1), ações que promovem a redução de perdas e desperdícios de 

recursos (RS_2) e a resolução de problemas identificados pelos usuários (RS_4).   

Após a análise das cargas externas, realizou-se a verificação acerca da consistência interna 

do modelo. Primeiramente, analisou-se o Alpha de Cronbach (>0,6) e os índices de 

confiabilidade composta (>0,7). Os dados foram compilados na Tabela 2 abaixo. 

 
Tabela 2 - Dados de confiabilidade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Apesar dos valores de Alpha de Cronbach não atingirem os valores recomendados nos 

construtos: “ação individual”, “oportunidade”, “orientação de vida” e “tensão institucional”, os 

mesmos foram mantidos no modelo. Isto porque, verificou-se que a confiabilidade composta 

de todos os construtos foi significativa. É importante ressaltar que o valor unitário para a ação 

empreendedora é explicado pelo fato de ter sido utilizada a abordagem de indicadores repetidos.   

Para a avaliação de validade convergente, calculada pela variância média extraída (AVE), 

os resultados demonstraram que todos os construtos apresentaram relação positiva com seus 



 

 

indicadores e significância estatística a 5% (p<0,05). No que diz respeito a validade 

discriminante, o método utilizado foi o critério de Fornell-Larcker, indicando que as 

correlações em um modelo devem ser designadas pelas medidas de confrontação entre um 

construto e ele mesmo. 
Tabela 3 - Validade discriminante pelo critério de Fornell e Larcker (1981). 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

O construto “prática inovadora” apresentou correlação mais alta quando foi confrontado 

com o construto “ação empreendedora”, o que pode indicar ausência de validade discriminante. 

Tal fato pode ser explicado pela consistência do modelo, isto porque, como a ação 

empreendedora é um construto superior formado pela abordagem de indicadores repetidos, a 

correlação desse construto com a prática inovadora tende a ser alta, pois foi o construto que 

apresentou mais indicadores relevantes no modelo. Optou-se por manter o construto, pois 

verificou que a exclusão do mesmo comprometeria o modelo. 

Após os testes de avaliação do modelo de mensuração, verificou-se que as métricas foram 

condizentes aos parâmetros requeridos para a análise do modelo estrutural. Dessa forma, 

analisou-se o valor da estatística T e o nível de significância das hipóteses estabelecidas para 

aferir as interrelações entre os construtos, sendo o valor de 5% o limite máximo para indicar 

significância estatística (HAIR et. al, 2014). Para a realização desse procedimento, foi 

operacionalizado o bootstrapping com um total de 5.000 subamostras.  

 
Tabela 4- Coeficientes e hipóteses da pesquisa. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 



 

 

Pode-se concluir que orientação de vida impacta positivamente a ação empreendedora (β 

positivo; p<0,005), o que confirma a hipótese 1.  No entanto, esse construto apresenta um efeito 

muito fraco sobre a ação empreendedora, isso se comparado aos demais (β=0,110). Verificou-

se que a oportunidade impacta positivamente a ação empreendedora (β positivo; p<0,005), 

confirmando a hipótese 2. Além disso, o modelo de caminhos demonstrou que a oportunidade 

apresenta um efeito significativo sobre a ação empreendedora (β=0,246).  

O contexto organizacional se associa positivamente a oportunidade (β positivo; p<0,005), 

confirmando a hipótese 2.1 e de acordo com o esperado, apresentou um efeito significativo 

sobre a mesma. Por outro lado, verificou-se que a relação entre a tensão institucional e a 

oportunidade, embora significativa, indicou que a tensão exerce influência negativa sobre a 

oportunidade. Dessa forma, a hipótese 2.2 foi rejeitada. 

O contexto externo também impacta positivamente a ação empreendedora (β positivo; 

p<0,005), o que confirma a hipótese 3. Contudo, observando o modelo de caminhos (Figura 2), 

conclui-se que o contexto externo exerce o efeito mais fraco dentre todos os construtos 

(β=0,095), o que demonstra uma influência insignificante para a ação empreendedora.  

A hipótese 4 foi confirmada, indicando que a ação coletiva impacta positivamente a ação 

empreendedora (β positivo; p<0,005), contudo, com relação a hipótese 4.1 que se refere a ação 

individual, constatou-se que ela impacta positivamente a ação coletiva, embora de modo pouco 

expressivo (β positivo; p<0,005). Essa relação não era esperada, assim a hipótese 4.1 foi 

rejeitada. Por outro lado, observa-se que a interação social tem um impacto positivo na ação 

coletiva (β=0,642; p<0,005), confirmando a hipótese 4.2. 

A hipótese 5 também foi confirmada, pois verificou que a prática inovadora apresentou 

efeito positivo sobre a ação empreendedora. Tal construto exerceu o efeito mais forte sobre a 

ação empreendedora, isto se comparado aos demais (β=0,486; p<0,005). Por fim, a hipótese 6 

também foi confirmada, indicando que a ação empreendedora impacta positivamente os 

resultados sociais (β positivo; p<0,005). A Figura 2 ilustra o modelo de caminhos obtido. 

 
Figura 2- Modelo de caminhos. 

 
Fonte: Saída do software Smart-PLS 3 (2022). 



 

 

 

A ação empreendedora, apresentou um R² igual a 1,00, isto porque, o construto foi 

classificado como de ordem superior, sendo formado pela abordagem de indicadores repetidos 

(SARSTEDT et. al, 2019).  Ademais, a oportunidade (R²=0,428) e a ação coletiva (R²=0,559) 

explicam moderadamente os seus construtos preditores, logo, o resultado social (R²=0,403) 

também foi explicado de forma moderada pelo seu construto formativo, a ação empreendedora 

no setor público. 

Com o intuito de averiguar a relevância preditiva do modelo, realizou-se o procedimento 

de blindfolding para verificar a previsão de variações futuras. De acordo com Hair et al. (2014) 

valores próximos de 0,02 indicam uma baixa relevância preditiva, 0,15 uma média relevância 

preditiva e 0,35 grande relevância preditiva.  

 
Tabela 5 - Relevância preditiva do modelo. 

Construto Q² 

Ação Coletiva 0,310 

Ação Empreendedora 0,983 

Oportunidade 0,245 

Resultado Social 0,230 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Dessa forma, o procedimento de blindfolding foi operacionalizado mediante a utilização 

do indicador Q² de Stone-Geisser. Conforme recomendado por Hair et. al (2014), verifica-se 

que os valores de Q² foram maiores que zero para os construtos endógenos, indicando 

relevância preditiva moderada. 
 

5 Conclusão 

 

Após as análises, foi reconhecido que os construtos do modelo de emergência da ação 

empreendedora no setor público podem ser compreendidos por meio de uma nova perspectiva. 

Identificou-se que o fenômeno ocorre por meio da interrelação das seguintes categorias: 

contexto organizacional, oportunidade, ação coletiva, prática inovadora e resultado social. 

Identificou-se que a orientação de vida, o contexto externo, a ação individual e a tensão 

institucional não foram construtos que sustentaram efeitos significativos e de real impacto, do 

ponto de vista estatístico, com relação à emergência de ações empreendedoras nas prefeituras 

municipais.  

Considerando as relações causais demonstradas no modelo estrutural, conclui-se que as 

ações empreendedoras no setor público são impulsionadas pelas características do contexto 

organizacional, visto que o mesmo deve estar preparado e ser aberto e receptivo para o fomento 

de uma cultura empreendedora.  Conforme ilustrado na Figura 3, compreende-se que o contexto 

organizacional poderá fornecer oportunidades para a ocorrência de ações empreendedoras, as 

quais são formadas por meio das experiências, conhecimentos, circunstâncias e valores 

organizacionais que guiam os comportamentos dos indivíduos na atuação profissional 

(WATSON, 2013; SPEDALE; WATSON, 2014; NASCIMENTO; ANDRADE, 2019; 

EMMENDOERFER, 2019; LACERDA; ANDRADE, 2021). 

 

 

 

 

 



 

 

 
Figura 3 - Modelo de emergência da ação empreendedora no setor público. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

 

Mediante a percepção e a identificação dos aspectos que fomentam a cultura 

empreendedora no ambiente organizacional, os indivíduos poderão identificar ou criar 

oportunidades potenciais e situacionais para o desenvolvimento de uma ação empreendedora. 

As oportunidades são circunstâncias percebidas no ambiente que motivam a busca por melhores 

resultados (SARASVATHY, 2001; SHANE, 2003). Elas podem ser identificadas na conjuntura 

organizacional, gargalos ou em situações-problema que exigem a busca por melhores soluções 

e, na maioria das vezes, propendem a geração de resultados incertos. 

Dessa forma, as oportunidades serão criadas pelos servidores públicos, visto as 

circunstâncias evidenciadas no contexto organizacional e a necessidade de buscar as melhores 

alternativas para o propósito almejado (SARASVATHY, 2001; SHANE, 2003; ALVAREZ; 

BARNEY, 2007; MASON; HARVEY, 2013; TOWNSED et. al, 2018).  No contexto da 

administração pública, as oportunidades serão criadas, pois os resultados advindos delas não 

podem ser facilmente mensurados (SARASVATHY, 2001; SHANE, 2003; ALVAREZ; 

BARNEY, 2007; MASON; HARVEY, 2013; TOWNSED et. al, 2018).  

Isto porque, muitas vezes os servidores públicos enfrentarão cenários de carência de 

recursos, sejam esses financeiros, tecnológicos ou humanos, e terão de traçar estratégias que 

irão passar por processos de tentativa e erro, observando como o contexto reage a elas e não 

conforme resultados pré-definidos, pois eles serão construídos. Dessa maneira, a incerteza 

permeia a lógica institucional das organizações públicas municipais e por isso, as oportunidades 

serão criadas, pois elas antecipam a emergência de ações empreendedoras. 

Após a criação de uma oportunidade é preciso que ocorra o movimento de uma ação para 

que essa possa ser efetuada. Dessa forma, tanto o ambiente organizacional como suas estruturas 

serão orientados para atender os significados das ações desempenhadas pelos agentes, visto que 

ela será fomentada por uma lógica de atuação coletiva, envolvendo e mobilizando indivíduos 

lotados em diferentes setores e níveis hierárquicos (BORGES; CAPPELLE, 2020; LACERDA; 

ANDRADE, 2021; EMMENDOERFER et. al, 2021; ZHANG; ZHAO; DONG, 2021).  

A ação coletiva é identificada como o resultado da conexão entre os atores presentes tanto 

no contexto organizacional como nas estruturas organizacionais externas, sendo oriunda da 

interação social, cooperação, colaboração e engajamento entre esses atores por meio do 

compartilhamento de informações, esforços, recursos e investimentos para alcançar um 

propósito comum (SILVA; VALADARES; ANDRADE, 2016; NASCIMENTO; ANDRADE, 

2019; BORGES; CAPPELLE, 2020; LACERDA; ANDRADE, 2021). Nesse sentido, também 

poderá envolver outras organizações, sejam elas públicas, privadas ou sociais (SOUSA; PAIVA 

JÚNIOR; LIRA, 2010; SILVA; VALADARES; ANDRADE, 2016; NASCIMENTO; 

ANDRADE, 2019; BORGES; CAPPELLE, 2020; LACERDA; ANDRADE, 2021). 



 

 

Desse modo, a ação coletiva promoverá práticas inovadoras que podem estar presentes no 

desenvolvimento, implementação ou aperfeiçoamento de produtos, processos, técnicas, 

serviços, programas ou políticas públicas (TONELLI et. al, 2016; BEKKERS; TUMMERS, 

2018; SANDOR, 2018; LACERDA; ANDRADE, 2021).  Logo, essas práticas promoverão 

resultados sociais para a sociedade, sendo esses percebidos em todos os benefícios ou ações 

que tiveram como propósito atender ao interesse público e as necessidades dos cidadãos 

(FERREIRA et. al, 2015; SANDOR, 2018; BEKKERS; TUMMERS, 2018; 

EMMENDOERFER, 2019; LACERDA; ANDRADE, 2021).  

O modelo proposto entrelaça aspectos individuais, organizacionais e sociais que impactam 

diretamente a emergência de uma ação empreendedora no contexto municipal (SPEDALE; 

WATSON, 2014; LIMA et. al, 2014; NASCIMENTO; ANDRADE, 2019; LACERDA; 

ANDRADE, 2021). Dessa forma, foi possível compreender que a ação empreendedora pública 

não é decorrente de um feito mecânico e pré-definido, pois é um fenômeno situacional que 

emerge em um determinado tempo e espaço podendo até mesmo, com o decorrer do tempo, se 

tornar em uma ação administrativa. 

A pesquisa possibilitou compreender o empreendedorismo como ações. Dessa forma, a 

proposta considerou que as ações empreendedoras não necessariamente precisam ser 

desempenhadas por indivíduos que ocupam determinadas posições estratégicas em uma 

organização ou que só são desempenhadas por indivíduos que apresentam determinado perfil 

ou característica específica.  

O que se propõe é que as ações empreendedoras fazem parte do cotidiano e que muitas 

vezes, elas são resultantes de procedimentos simples, mas que buscaram soluções efetivas ou 

mudanças significativas no contexto em que foram incorporadas. Por fim, foi demonstrado que 

a ação empreendedora no setor público contribui para desmistificar o mito velado de que o 

empreendedorismo não é complacente e pertinente às estruturas do setor público. 
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ANEXO – ESCALA DE MENSURAÇÃO DA AÇÃO EMPREENDEDORA NO SETOR 

PÚBLICO 

 
1.1. Considero que meus valores pessoais influenciam minhas ações no ambiente de trabalho. 

1.2. Minhas crenças pessoais (religião, fé, verdades que acredito, visão de mundo, etc.) influenciam as minhas ações no trabalho. 

1.3. Antes de tomar uma decisão no trabalho busco refletir se ela poderá afetar alguém de alguma maneira. 

1.4. Os valores que adquiri ao longo de minha vida não influenciam nas decisões que tomo no trabalho. 

2.1. A gestão da organização onde atuo oferece suporte, é aberta e receptiva a sugestões, ideias, ações e oportunidades de melhoria. 

2.2. A organização onde atuo oferece oportunidades de treinamentos, cursos de capacitação e/ ou palestras para os colaboradores. 

2.3. Trocas de mandato no meu município impactam o ambiente de trabalho, pois muitas vezes alteram práticas, valores e prioridades. 

2.4. Sinto que em meu ambiente de trabalho as ideias, ações e práticas rotineiras são mais usuais do que ações mais inovadoras. 

3.1. Trocas de mandato estadual impactam o ambiente de trabalho, pois muitas vezes alteram práticas, parcerias, diretrizes, valores 

e prioridades. 

3.2. Acredito que as circunstâncias socioeconômicas externas afetam o meu ambiente de trabalho. 

3.3. Acredito que algumas condições impostas por leis e regulamentos podem limitar o desenvolvimento de novas ações. 

3.4 Trocas de mandato no âmbito federal impactam o meu ambiente de trabalho, pois muitas vezes alteram práticas, parcerias, 

diretrizes, valores e prioridades. 

3.5. Situações externas (econômicas, sociais, políticas, tecnológicas, ambientais etc.) não interferem nas ações desenvolvidas no meu 

ambiente de trabalho 

4.1. Sinto que muitas vezes preciso agir rapidamente para resolver situações inesperadas no trabalho. 

4.2. Acredito que a escassez de recursos muitas vezes exige a busca de novas alternativas no ambiente de trabalho. 

4.3. Me sinto limitado (a) em propor ideias inovadoras no trabalho, pois não há abertura para propormos novas alternativas e ações. 

4.4. Percebo que existem tradições, rotinas, procedimentos ou hábitos que não são mais suficientes para resolver situações específicas. 

5.1. Acredito que a formação acadêmica e/ou técnica auxilia na busca de melhores oportunidades para ações no ambiente de trabalho. 

5.2. Ter conhecimento prévio sobre procedimentos no ambiente de trabalho facilita o desenvolvimento de novas ações e projetos. 

5.3. Tenho liberdade em utilizar de minha criatividade para contribuir com novas possibilidades no meu ambiente de trabalho. 

5.4. Não consigo com facilidade identificar ações que podem ser aperfeiçoadas em meu ambiente de trabalho. 

6.1. Muitas ações que são desenvolvidas no meu ambiente de trabalho são exclusivas de meu esforço individual. 

6.2. Percebo que novas ideias e projetos normalmente são propostos por servidor que ocupa cargo de gestão, chefia ou 

assessoramento. 

6.3. Não tenho dificuldade em compartilhar minhas ideias, ações e projetos com outros colegas no ambiente de trabalho. 

6.4. Muitas vezes meu ambiente de trabalho é impactado pelas decisões que eu tomo. 

7.1. Sou incentivado (a) a me comunicar com outros setores ou organizações em prol de bons resultados para a sociedade. 

7.2. Considero que a articulação de experiências e interesses entre as redes sociais é essencial para que nossos projetos sigam adiante. 

7.3. No meu ambiente de trabalho valorizamos o trabalho em equipe e a cooperação entre os diversos setores. 

7.4. Geralmente não buscamos apoio e colaboração de outros setores ou organizações externas para nossas ações e projetos. 

8.1. Colaboradores em diferentes níveis hierárquicos contribuem de alguma forma com novas ideias, ações, sugestões ou projetos. 

8.2. Procuro me envolver em ações que unam esforços entre organizações públicas, privadas e sociais. 

8.3. Prefiro compartilhar ideias e ações do que atuar sozinho(a) no ambiente de trabalho. 

8.4. Dificilmente o meu setor busca trabalhar em conjunto com outros setores, organizações públicas, privadas ou sociais. 

9.1. Sou motivado (a) a participar de concursos, projetos ou práticas que incentivem a inovação no setor que atuo. 

9.2. Já presenciei e/ou participei da implementação de alguma prática, projeto ou ação inovadora no meu setor. 

9.3. Frequentemente percebo mudanças e transformações positivas no meu ambiente de trabalho. 

9.4. Não consigo identificar práticas inovadoras desenvolvidas pela minha organização. 

10.1. Consigo identificar que as ações desenvolvidas no meu trabalho atendem às demandas da população local. 

10.2. As ações e projetos desenvolvidos pela minha organização nem sempre geram resultados satisfatórios para a população. 

10.3. Em meu setor, desenvolvemos ações que contribuem para evitar perdas e desperdícios de recursos. 

10.4. Percebo que o meu setor se preocupa em resolver os problemas que são identificados pelos usuários de nossos serviços/produtos. 
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Resumo: O objetivo deste artigo é verificar se a consultoria e assessoria em gestão pública tem 

impactos positivos sobre a inserção do mel na merenda escolar no município de São João da 

Ponte/MG, a luz do Programa de Alimentação Escolar (PAE) brasileiro e da Constituição 

Federal de 1998 através dos princípios básicos que devem ser aplicados nas boas práticas 

administrativas. Foi utilizado o estudo de caso com técnicas qualitativas de levantamento e 

análise de dados e informações secundárias. Os resultados revelam que a prestação de serviço, 

da Norte Consultoria Ltda. a Prefeitura de São João da Ponte, influencia positivamente para a 

aproximação de consumidores e produtores no nível local. Observou-se também uma mudança 

no nível do consumo, em reverência à aceitação de alimentos mais saudáveis. Uma revitalização 

com novos aspectos de mercado para a agricultura familiar e a promoção de práticas de 

produção consideradas menos prejudiciais ao ambiente. 
 

Palavras-chave: Gestão Pública. Governança Pública. Programa de Alimentação Escolar. 

Agricultura familiar. 
 

1 Introdução 
 

A relação entre compras públicas sustentáveis e agricultura familiar coloca-se como 

políticas públicas capazes de unir duas necessidades: a do poder público, de fornecerem à 

população, conforme seus princípios institucionais, produtos agrícolas de qualidade, atendendo 

a critérios sustentáveis; e também do produtor rural familiar, que necessita expandir mercados 

para vender seus produtos. Os principais estudos de Oliveira; Santos (2015), Meirelles (2016) 

e Araújo Junior (2018), revelam a importância da atuação das políticas públicas e de programas 

específicos para o beneficiamento da educação e da agricultura familiar. 

Historicamente, a governança no Estado brasileiro é representada pela limitação da 

capacidade de formular/implementar políticas públicas em função da rigidez e ineficiência do 

aparelho burocrático do Estado. Em trabalhos de autores como Araújo (2002), Bresser Pereira 

(1996, 2005a), Marini (2003), Medeiros e Guimarães (2005) e Mello (2006), entre outros, são 

apresentadas discussões de que o Brasil enfrenta um problema de governança, e não de 

governabilidade, já que esta é entendida como a capacidade conferida pela sociedade civil para 

governar.  



 

 

 

 

 

A busca por uma gestão pública que contemple uma estrutura de governança adequada, 

leva ao surgimento de modelos que considerem novas formas de gestão. O Estatuto das Cidades, 

promulgado em 2001, regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, as 

deliberações das 1ª, 2ª e 3ª Conferência Nacional das Cidades indicam que deve haver uma 

gestão democrática das cidades, que, dentre outros objetivos, deve proporcionar a instituição 

de fóruns de controle social como elementos norteadores de qualquer política urbana. Deve-se 

avançar na implantação dos sistemas de conferências e conselhos, reforçar o controle social na 

política urbana como meio de garantia do direito à cidade e ampliar o controle social e a 

transparência da atuação dos prestadores de serviços públicos. 

Desta forma, as compras públicas estão relacionadas ao processo de governança e de 

gestão social. De acordo com Oliveira e Santos (2015), o  Estado sendo o demandante de bens 

e serviços gera renda e trabalho a sociedade e, consequentemente, essas compras serão um 

instrumento de transformação por conter funções de ordem econômica e social. O crescimento 

da agricultura familiar é um exemplo positivo dos incentivos governamentais, fortalecidos na 

década de 1990, quando da criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – PRONAF e mais à frente com a promulgação da Lei nº. 11.326 de 24 de julho de 

2006.  

Mais recentemente, estudos empíricos foram desenvolvidos para analisar os impactos 

positivos sobre a inserção do mel na merenda escolar dos municípios brasileiros (Erhardt, 2008; 

Magalhães et al., 2009; Formiga, 2014; Staron et al., 2015; Silva, 2018; Gomes et al., 2020; 

Moreira et al., 2021). Grande parte desses estudos encontrou evidências sobre os impactos 

positivos da inserção do mel na merenda escolar nos municípios estudados. Destaca-se, 

entretanto, a existência de poucos estudos na literatura analisando a forma técnica dessa inserção.  

Partindo dessa perspectiva, o objetivo deste artigo é verificar se a consultoria e assessoria 

em gestão pública tem impactos positivos sobre a inserção do mel na merenda escolar no 

município de São João da Ponte/MG, a luz do Programa de Alimentação Escolar (PAE) 

brasileiro e da Constituição Federal de 1998 através dos princípios básicos que devem ser 

aplicados nas boas práticas administrativas. 

O trabalho está organizado em quatro seções, incluindo esta breve introdução. A primeira 

seção apresenta o debate teórico e empírico sobre os impactos positivos da inserção do mel na 

merenda escolar. A segunda seção descreve os procedimentos metodológicos utilizados. Na 

terceira seção apresentam-se os resultados do estudo realizado. Por fim, a última sintetiza as 

considerações finais. 

2 Fundamentação Teórica 

Nessa seção são abordados os temas: administração pública no Brasil, o processo de 

governança na administração pública brasileira, o programa nacional de alimentação escolar e 

a agricultura familiar e estudos empíricos que buscam analisar os impactos positivos sobre a 

inserção do mel na merenda escolar dos municípios. 

2.1 O processo de governança na administração pública brasileira 

Considera-se que foi a partir de meados de 1930 que a administração pública brasileira 

adquiriu relevância, em decorrência das medidas impostas pelo “Estado Novo”, no governo de 

Getúlio Vargas, e as primeiras ações sistematizadas de gestão. A partir de então, até o final da 

década de 1980, ocorreram inúmeras e intensas reformas na administração pública, 

caracterizadas por avanços e retrocessos. A promulgação da Constituição Federal de 1988, que 



 

 

 

 

 

promoveu o reordenamento jurídico, institucional e político brasileiro é considerada como um 

dos marcos mais importante para o avanço da administração pública (REZENDE, 2011). 

Destacando o âmbito municipal, a Constituição de 1988, por meio de um novo pacto 

federativo, outorgou-lhes autonomia, assegurando a eles especial relevância, centralidade e 

papel de protagonistas em políticas públicas, seja na provisão de bens e/ou serviços públicos. 

Por meio da Constituição, as principais inovações introduzidas na estrutura do Estado foram a 

descentralização de processos e a delegação de poder aos governos locais (REZENDE, 2011). 

É nesse contexto, a partir da década de 1990, que se iniciou um processo de grandes 

mudanças na busca por maior eficiência, eficácia e transparência na gestão pública, tanto em 

relação aos recursos humanos quanto financeiros e físicos, alocados nas diferentes instâncias 

dos entes públicos, no Brasil e no Mundo. Passou-se, com isso, a se demandar mais atenção e 

cuidado no uso dos funcionários públicos e do dinheiro arrecadado, que deveria ser aplicado no 

cumprimento dos compromissos financeiros e a todos os bens patrimoniais e à infraestrutura 

que dão suporte ao funcionamento da esfera estatal (SLOMSKI, 2011). 

Esse movimento foi denominado de Nova Gestão Pública (NGP), ou New Public 

Management (NPM), e teve como um dos marcos mais relevante no Brasil o plano de Reforma 

Administrativa do Estado, comandado pelo ministro Luís Carlos Bresser-Pereira no governo 

Fernando Henrique Cardoso – FHC, a partir de 1995. Considera-se que foi por meio dessa 

reforma que o país passou a adotar o modelo gerencial de administração pública (BRESSER- 

PEREIRA, 2005; PAES DE PAULA, 2005). 

Entende-se que os direcionamentos dados pela Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, 

mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme observado por Slomski (2011), 

estão relacionados com os preceitos de governança, em estágio mais avançado nas instituições 

privadas e em evolução e aprimoramento na esfera federal, na maioria dos estados e grandes 

municípios. 

Salientando que, por conta dos modelos burocrático e patrimonialista, ainda coexistentes, 

há limitações que impedem maiores avanços na gestão e governança no setor público, 

principalmente quanto aos princípios da eficácia e eficiência na gestão dos recursos e no 

atendimento às demandas dos serviços públicos e à transparência das ações de governo. 

Considera-se que as práticas gerenciais e de governança são realizadas, principalmente 

nos municípios, pelas exigências da legislação em vigor e pressões institucionais dos entes 

federal e estadual, resultando em práticas apenas formais e sem efetividade. No âmbito dos 

pequenos municípios, isso ocorre de forma mais acentuada, apesar dos vários instrumentos de 

gestão e dos avanços tecnológicos que estão disponíveis aos gestores (BARRETO; ESTRADA, 

2006; REZENDE, 2011; VIANA, 2010). 

De acordo com Kissler e Heidemann (2006), a governança pública está associada a uma 

mudança na gestão política, em que se recorre cada vez mais à autogestão nos campos social, 

econômico e político. Em relação à esfera local, ela significa que as cidades fortalecem cada 

vez mais a cooperação com os cidadãos, as empresas e as entidades sem fins lucrativos na 

condução de suas ações (KISSLER E HEIDEMANN, 2006). 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 trouxe avanços, produzindo um movimento de 

descentralização focado no fortalecimento do poder local e instrumentos que 

institucionalizaram a participação e controle social na elaboração, implementação e avaliação 

das políticas públicas. O processo de conferências e conselhos vem se transformando no 

instrumento de consolidação desse movimento em âmbito nacional. Sinaliza-se que os Estados, 



 

 

 

 

 

o Distrito Federal e os Municípios busquem estabelecer esses parâmetros na construção dos 

seus sistemas locais (MINISTÉRIO DAS CIDADES – MCIDADES, 2007). 

A Agenda 21 se destaca como o mais importante compromisso socioambiental em prol 

da sustentabilidade firmado na RIO-92. A partir das diretrizes desse documento, foi elaborada 

a Agenda 21 Brasileira, que por sua vez deu origem ao Programa Agenda 21 Local, incluído no 

Plano Plurianual – PPA 2004/07 – do Governo Federal. Diversas questões estratégicas foram 

elencadas no Programa, sendo que governança e ética para a promoção da sustentabilidade só 

poderão ser tratadas a partir de responsabilidades efetivas e compartilhadas entre governo e 

sociedade (MMA, 2007). 

No documento “Agenda 21” e a Sustentabilidade das Cidades, coloca-se que a produção 

de cidades sustentáveis deve ser apoiada em estruturas deliberativas e democráticas, 

devidamente institucionalizadas, atemporais, suprapartidárias e paritárias entre sociedade civil 

e instituições governamentais (MMA, 2007). Desta forma, a busca por uma gestão pública que 

contemple uma estrutura de governança adequada, leva ao surgimento de modelos que 

considerem novas formas de gestão.  

Das regras de governança pública, a grande dificuldade é o cumprimento de princípios 

que não são apenas essenciais à boa prática administrativa, são obrigatórios, uma vez que lida-

se com o interesse coletivo, que segundo as regras constitucionais são indisponíveis e supremos 

ao interesse particular. Desta forma, a Constituição Federal de 1998 traz os princípios básicos 

que devem ser aplicados nas boas práticas administrativas. Outras obras de autores e 

organizações como Brasil-TCU (2021), Di Pietro (2002), Meirelles (2016), Mello (2006), 

Nações Unidas (2018), Torres (2004), entre outros, são abordados tais princípios, como:  

A legitimidade que tem como referencial de seu desempenho os princípios constitucionais 

da Administração Pública. Compreende além das determinações legais, os princípios da 

moralidade e da ética. Só é legítimo quando é legal e eticamente defensável. A legalidade, que 

se referência ao desempenho o pleno respeito a normas legais e regulamentadoras. Compreende 

a aderência às determinações legais e normativas.  

A eficácia, que trata na sua aplicação os documentos de programação de objetivos e metas 

e em cláusulas contratuais e conveniais. Compreende a identificação do atingimento das metas 

operacionais estabelecidas (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Projetos Básicos 

e outros). A eficácia está diretamente relacionada a maximização dos resultados. Já a eficiência, 

que é parâmetro de medição de desempenhos padrões, projetos executivos e cláusulas 

contratuais. Compreendendo a identificação de ocorrência de resultados que demonstram a 

maximização dos recursos utilizados, ou seja, a eficácia das ações relacionadas com a eficiência 

dos meios utilizados. 

A economicidade que tem como referencial de seu atingimento indicadores documentais 

de desempenhos padrões (principalmente o mercado) e cláusulas contratuais. Compreende a 

ocorrência de resultados que demonstram a minimização de custos incorrido e maximização da 

produtividade. A qualidade, que trata da verificação de indicadores documentais de 

desempenhos padrões (planilhas, quantitativos, projetos básicos, executivos e outros) e o 

cumprimento de cláusulas contratuais.  Compreende a ocorrência de preocupação com a 

satisfação do interesse público (não o pessoal), a melhoria contínua, a não aceitação de erros e 

os processos voltados para o resultado.  

A efetividade que trata da verificação de desempenho em documentos e leis que tratam 

da missão institucional, diretrizes e objetivos estratégicos. Compreende a ocorrência, a longo 

prazo, de resultados que demonstrem a ação positiva do Estado. Somente será efetiva uma 



 

 

 

 

 

gestão quando os resultados, impactos e os benefícios incidirem na realização de uma realidade 

consoante aos interesses definidos. A probidade administrativa, compreendendo a análise da 

retidão das ações administrativas, agir de forma reta e honesta cumprindo as normas, de acordo 

com a ética da função e dentro dos princípios da moralidade (conduta humana). 

A proporcionalidade, muitas vezes tratado como parte do princípio da razoabilidade, 

busca equilibrar direitos particulares comparativamente aos coletivos.  

O desenvolvimento sustentável, que segundo as Nações Unidas, tal princípio tem como 

objetivo a ação. Deve ser observado nas etapas de qualquer processo administrativo, suas 

dimensões econômica, social, ambiental e cultural, no mínimo, com base nos planos de gestão 

de logística sustentável dos órgãos e das entidades. A finalidade, onde a norma administrativa 

deve ser interpretada e aplicada da forma que melhor garanta a realização do fim público a que 

se dirige. O que explica, justifica e confere sentido a uma norma é precisamente a finalidade a 

que se destina. 

A motivação, que é a situação fática ou jurídica que impulsionou à feitura do ato. Não 

pode haver, jamais, um ato administrativo sem o elemento motivo. A segurança jurídica, 

compreendida como o princípio norteador do ordenamento jurídico, deve ser considerado como 

o condutor da administração pública. O interesse público, que reflete o interesse da coletividade 

que é supremo e indisponível perante o interesse particular. Este interesse nunca discordará do 

interesse de cada um dos membros da coletividade.  

A política de Governança Pública vem sendo difundida, por norma material, em âmbito 

federal com maior ênfase a partir da publicação do Decreto n.º 9.203 de 22 de novembro de 

2017. Nada mais simples do que fazer o melhor de cada um em proveito do melhor resultado 

para todos. É este o conceito de governança pública que deve ser melhor entendido pelo Estado 

e seus jurisdicionados: “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em 

prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas 

públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade” (art. 2º, I – Decreto N.º 

9.203/2017). 

 A norma estabelece em âmbito federal, como princípios da governança pública: a 

capacidade de resposta; a integridade; a confiabilidade; a melhoria regulatória; a prestação de 

contas e responsabilidade e a transparência (art. 3º, Decreto N.º 9.203/2017). Para tanto, 

enumera uma série de diretrizes para sua aplicação (art. 4º, Decreto N.º 9.203/2017), que em 

síntese impulsionam as políticas públicas a: a busca de resultados efetivos para a sociedade, 

através de soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com as 

mudanças de prioridades; a promoção da simplificação administrativa, a modernização da 

gestão pública e a integração dos serviços públicos; monitoração do desempenho e avaliação 

da sua concepção, dentre outros. 

2.2 O Programa Nacional de Alimentação Escolar e a Agricultura familiar 

Barreto e Estrada (2006) retrata que “fica evidente a necessidade de se fazer mais com 

menos recursos, além da utilização das técnicas eficazes e inovadoras de gerenciamento com 

base na descentralização, avaliação de desempenho, análise de custos e planejamento 

estratégico”. Dessa forma, percebe-se a importância da inserção de novos modelos de gestão e 

governança no setor público e, especialmente, nos municípios de pequeno porte, no intuito de 

proporcionar maior eficácia e eficiência na gestão dos recursos públicos. 

Marques (2006) afirma que “os cidadãos esperam uma boa governança de suas 

autoridades governamentais”, com o objetivo de se ter uma prestação de contas com 



 

 

 

 

 

transparência dos atos de gestão. É o fortalecimento da chamada gestão social, que segundo 

Tenório (1998), evoca a importância das questões sociais para os sistemas-governo na 

implementação de políticas públicas. A gestão social busca instituir processos administrativos, 

por meio da participação e do diálogo, que privilegiem o exercício da cidadania, com as 

decisões expressando o entendimento de diferentes membros da sociedade. Dessa forma, o 

indivíduo pode participar de procedimentos democráticos, decidindo nas diferentes instâncias 

sociais o seu destino como eleitor, trabalhador ou consumidor. A participação do indivíduo é, 

portanto, fundamental. 

As compras públicas estão diretamente relacionadas ao processo de governança e de 

gestão social. O Estado sendo o demandante de bens e serviços gera renda e trabalho a sociedade 

e, consequentemente, essas compras serão um instrumento de transformação por conter funções 

de ordem econômica e social (OLIVEIRA; SANTOS, 2015).  

Pode-se citar a agricultura familiar como beneficiada através de incentivos 

governamentais, fortalecidos na década de 1990, quando da criação do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF e mais à frente com a promulgação da Lei 

nº. 11.326 de 24 de julho de 2006.  

Para Meirelles (2016) a objetividade e tecnicidade garantem o interesse público nos 

processos de compras públicas. Porém, no mercado, existem os fornecedores de alto porte com 

vantagens em custos, tributárias, de crédito e outros que, consequentemente, conseguem ofertar 

a menores preços (ARAUJO JUNIOR, 2018). Para equilibrar a participação nos processos 

licitatórios a lei complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 garantiu, dentre outras 

vantagens, o tratamento diferenciado nas compras públicas para micro e pequenas empresas, 

empresas de pequeno porte, produtor rural pessoa física e ao agricultor familiar, colocando estes 

em igualdade com os demais fornecedores.  

Cita-se também o decreto 8.538 de 06 de outubro de 2015 que regulamenta a lei 

complementar 123/2006, no que tange o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado 

para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais 

como pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas nas 

contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal. No 

seu artigo 1º pode-se ver os objetivos do regulamento: promover o desenvolvimento econômico 

e social no âmbito local e regional, ampliar a eficiência das políticas públicas e incentivar a 

inovação tecnológica. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) também é um exemplo de 

políticas públicas que beneficiam áreas do tipo: educação e agricultura familiar. Esse oferece 

alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas 

da educação básica pública (BRASIL, 2020). Outro Programa, o Alimenta Brasil, instituído 

pela Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021 substituindo o Programa de Aquisição de 

Alimentos, visa promover a agricultura familiar, fortalecendo o comercio regional e o consumo 

dos alimentos provenientes desse tipo de agricultura. 

2.3 Evidências empíricas 

Diversos estudos empíricos buscam analisar os impactos positivos sobre a inserção do 

mel na merenda escolar dos municípios. O trabalho de Staron et al. (2015) teve por objetivo 

pesquisar as diversas formas de inserção do mel na merenda escolar utilizada em alguns 

municípios, desenvolver bolacha de mel enriquecida com fibras, avaliar a sua aceitação por 

crianças com idade entre quatro e nove anos e repassar os resultados aos apicultores. A 



 

 

 

 

 

degustação demonstrou que as bolachas tiveram 95% aceitação entre as crianças e as análises 

microbiológicas indicaram a boa qualidade do produto.  

Gomes et al. (2020) investigaram a necessidade de empoderamento do setor apícola no 

município de São Bentinho-PB. Partindo-se da hipótese de que o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (Lei nº 11.947/2009) prevê a possibilidade de compras diretas de gêneros 

alimentícios pelas escolas da rede pública, por meio dos recursos financeiros repassados pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), foi elaborado um modelo de 

decreto municipal que permite a integração entre os produtores locais de mel e a municipalidade 

para concretizar a abertura de um canal de consumo sólido e durável desse produto.  

O objetivo da pesquisa de Magalhães et al. (2009) foi avaliar a viabilidade da introdução 

do mel na merenda escolar, como oportunidade mercadológica dentro da abordagem teórica de 

Sistema Agroalimentar Local (SIAL). Concluiu-se que constituem desafios para o agronegócio 

apícola os trabalhos relativos à educação alimentar e promoção do produto mel junto à 

sociedade, a fim de aumentar sua aceitabilidade, além de uma política de preços diferenciados 

para a merenda escolar e uma logística de fornecimento do produto registrado bem distribuída 

no país. 

 Formiga (2014) realizou um estudo que cujo objetivo foi promover a introdução do mel 

de abelha na alimentação escolar de um estabelecimento de ensino fundamental urbano no 

município de São Domingos-PB. Foi averiguado que a introdução do mel é viável desde que se 

tenha um trabalho pedagógico de educação nutricional.  

Erhardt (2008), investigou a aplicação das condições de atuação da Vigilância Sanitária 

na cidade de Cachoeira do Sul/RS, referente às Boas Práticas de Manipulação de Alimentos 

estabelecidas pela Resolução da Anvisa nº. 216/2004 e estabelecer um instrumento de 

monitoramento na manutenção das condições sanitárias dos estabelecimentos envolvidos. Um 

dos processos analisados na pesquisa foi os relacionados a aquisição da merenda escolar.  

Em um estudo com características operacionais e legais, Moreira et al. (2021) buscou 

compreender o processo das compras dos produtos da agricultura familiar e suas organizações 

econômicas para a alimentação escolar em cinco municípios de médio e grande porte de Minas 

Gerais-Brasil, sendo eles: Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros 

e Uberlândia. Foi constatado que grande parte das prefeituras, como também das associações e 

cooperativas da agricultura familiar tendem a criar dispositivos institucionais, sejam eles 

normativos e coercitivos, acordos coletivos ou até mesmo dispositivos de autorregulação que 

modificam o desenho institucional da operacionalização do PNAE e criam características ainda 

mais específicas, se comparado aos municípios que seguem somente às determinações expostas 

na legislação federal. 

Silva (2018) realizou um estudo transdisciplinar a partir da tríade ambiental, econômica 

e social sobre a importância da certificação do mel para o fortalecimento da apicultura e propor 

uma sugestão de projeto de lei que autoriza a constituição do Serviço de Inspeção Municipal 

(SIM) no município de São José da Lagoa Tapada - PB, descrevendo os trâmites formais e 

materiais para sua criação pelo ente federado, município, com a finalidade de emitir 

certificação. Conclui-se que a regulamentação, através da certificação do SIM da produção e 

comercialização do mel, impacta no desenvolvimento sustentável desta atividade, gerando 

crescimento, aumento da empregabilidade e a ampliação do mercado consumidor. 

Desse modo, por meio desse conjunto de estudos, verificam-se evidências sobre os 

impactos positivos da inserção do mel na merenda escolar nos municípios. Destaca-se, 

entretanto, a existência de poucos estudos na literatura analisando a forma técnica dessa inserção.  



 

 

 

 

 

3  Aspectos Metodológicos  

A realização desta pesquisa baseou-se em um estudo de caso, com técnicas qualitativas 

de levantamento e análise de dados e informações secundárias, com o intuito de verificar se a 

consultoria e assessoria em gestão pública tem impactos positivos sobre a inserção do mel na 

merenda escolar no município de São João da Ponte/MG, a luz do Programa de Alimentação 

Escolar (PAE) brasileiro e da Constituição Federal de 1998 através dos princípios básicos que 

devem ser aplicados nas boas práticas administrativas. 

O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contesto de vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes (YIN, 2001). Já a pesquisa 

qualitativa, segundo Malhotra (2001), é definida como pesquisa não-estruturada, exploratória, 

baseada em pequenas amostras, que proporciona insights e compreensão do contexto do 

problema que está sendo estudado. Para Oliveira (1999), essas abordagens facilitam na 

descrição da complexidade de determinada hipótese ou problema e contribuem no processo de 

formação de opinião. 

Foram utilizados dados bibliográficos, legislações e documentos oficiais para 

contextualizar, relativo ao alimento “mel”, o panorama alimentar e as políticas públicas 

relativas à Segurança Alimentar e Nutricional e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

O recorte temporal foi do segundo semestre de 2019 ao final do segundo semestre de 2021.  

Referente aos procedimentos de coleta e análise de dados, foi adotada a entrevista do tipo 

semiestruturada, após o consentimento informado dos depoentes. Essa foi utilizada com o 

objetivo de analisar como a Norte Consultoria Ltda. influenciou positivamente na utilização do 

mel na merenda escolar e, concomitantemente, fomentou e valorizou a agricultura familiar no 

Município de São João da Ponte/MG.  

De acordo com Haguette (2013), a entrevista é um processo de interação social, no qual 

o entrevistador tem a finalidade de obter informações do entrevistado, através de um roteiro 

contendo tópicos em torno de uma problemática central. Além disso, a escolha do tipo 

semiestruturada se deve à possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à 

indagação formulada, como afirma Minayo, Deslandes e Gomes (2009). 

Nesse contexto, mediante perguntas pré-definidas para a realização das entrevistas, os 

sócios-proprietários da empresa Norte Consultoria responderam aos seguintes temas: dados 

(nome, idade e currículo) dos sócios-proprietários; descrição da empresa Norte Consultoria 

Ltda.; como aconteceu o primeiro contato com a Prefeitura Município de São João da 

Ponte/MG; qual(is) constatação(ões) a empresa abordou para a inserção do mel na merenda 

escolar do Município. Outros questionamentos foram realizados: foi constatado oportunidades 

para o município na utilização do mel na merenda escolar e, concomitantemente, fomentação e 

valorização da agricultura familiar no Município de São João da Ponte/MG? foi constatado 

algum problema inicial para essa inserção? quais providencias técnicas foram tomadas, pela 

empresa, para essa inserção do mel na merenda escolar do município? quais foram os resultados 

com essa inserção? 

Inicialmente, foram feitas perguntas, conforme o roteiro acima apresentado, para 

conhecer um pouco sobre a empresa e com o intuito de deixar o entrevistado confortável e 

aberto para discorrer sobre a trajetória. É importante ressaltar que a entrevista aconteceu no 

final do mês de janeiro de 2022. 

A análise dos dados qualitativos foi realizada utilizando-se o referencial sobre análise de 

conteúdo. Esse é um conjunto de técnicas de investigação que, através de uma descrição 



 

 

 

 

 

objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações, tem por 

finalidade a interpretação destas mesmas comunicações (BARDIN, 2009). A análise divide-se 

em três etapas: pré-análise; exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação (BARDIN, 2009; MINAYO, 2007).  

4 Resultados e discussões 

A empresa Norte Consultoria e Assessoria em Negócios Ltda., inscrita no CNPJ sob o 

número 24.282.302/0001-68, com sede à Rua Alessandra Salum Cadar, 900/211, Bairro Buritis, 

foi constituída no início do exercício financeiro de 2016, através do empreendimento de seus 

de dois sócios (sem identificação), com idades de  52 e 42 anos, cujas profissões são: 

economista e administrador.  

Ambos os profissionais, atuavam em empresa no mesmo ramo no mercado, mas 

visualizavam a necessidade de atuação não mais restrita aos serviços de auditores. Verificavam 

naquela conjuntura a necessidade de implemento de novos métodos de trabalho que pudessem 

trazer de forma mais consistente aos serviços contratados métodos de planejamento e 

aprimoramento das práticas administrativas nos municípios. A empresa Norte Consultoria 

Ltda., conta com equipe de colaboradores multifuncional, abrangendo especialistas da área 

econômica, administrativa, contábil, direito, engenharia, tecnologia da informação, dentre 

outras. 

Desde a sua fundação, houve a primazia por celebração de contratos, onde existe o 

interesse administrativo por modernização e implemento de novas técnicas de trabalho que 

possam trazer melhoria no uso do erário, preservando o interesse público primário (que é o 

atendimento às necessidades dos cidadãos) e o secundário (que trata da melhor prática 

administrativa dos recursos disponibilizados). Assim, os membros da empresa focaram no 

implemento de fortalecer as práticas de planejamento, agregando a necessidade de constante 

treinamento dos servidores com produtos simples e agregadores da área da tecnologia da 

informação. 

O Município estudado, São João da Ponte (MG), assim como as demais comunas 

brasileiras, são regidos por legislação específica para contratação com o setor privado, 

obedecendo regras constitucionais estabelecidas na Constituição da República (CR), 

especialmente em seu art. 37, inciso XXI. Nesse sentido, cumprindo-se o princípio da 

legalidade e diante da necessidade de contratação de profissionais que pudessem atuar como 

consultores e assessores do município, utilizando-se as premissas das Lei n.º 10.520/2000 e 

subsidiariamente da Lei n.º 8.666/93, foi publicado edital de licitação pública na modalidade 

de pregão presencial em meados do exercício de 2017 (primeiro ano de governo da então gestão 

administrativa), onde a empresa Norte Consultoria Ltda. foi considerada adjudicatária do objeto 

e teve se seu contrato assinado. 

Inúmeros foram os trabalhos praticados desde a assinatura contratual até a presente 

conjuntura, sendo necessário inicialmente uma avaliação dos métodos de trabalhos que vinham 

sendo praticados, uma reestruturação no formato das atividades desenvolvidas, realização de 

cursos específicos aos seus servidores, continuadas visitas “in loco” a fim de avaliar as 

propostas administrativas e os resultados encontrados. 

Um dos trabalhos realizados no município pela empresa Norte Consultoria foi à inserção 

do mel na merenda escolar do município. Desta forma, é importante o relato dos dados técnicos 

de inserção devido a sua praticidade, simplicidade e efetividade na junção de esforços 



 

 

 

 

 

administrativos públicos e de terceiros a fim de trazer um melhor resultado nas ações 

administrativas.  

Veja que a possibilidade dessas compras públicas se origina dos incentivos 

governamentais, como: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF e mais à frente com a 

promulgação da Lei nº. 11.326 de 24 de julho de 2006; o Decreto 8.538 de 06 de outubro de 

2015 que regulamenta a lei complementar 123/2006, no que tange o tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores 

familiares, produtores rurais como pessoa física, microempreendedores individuais e 

sociedades cooperativas nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da 

administração pública federal; e o Programa Alimenta Brasil, instituído pela Lei nº 14.284, de 

29 de dezembro de 2021, substituindo o Programa de Aquisição de Alimentos, que visa 

promover a agricultura familiar, fortalecendo o comercio regional e o consumo dos alimentos 

provenientes desse tipo de agricultura. 

O início dos trabalhos foi com a observação junto a Secretaria Municipal de Agricultura 

do Município a existência de um certo número de pequenos agricultores familiares que se 

utilizavam da apicultura como meio de acrescentar à sua propriedade uma oportunidade de 

outros ganhos. Entretanto, todo o mel produzido vinha sendo comercializado de forma precária 

e até mesmo fora das normas de regulação sanitária. Saliente-se que não existia, por parte dos 

produtores rurais, um conhecimento teórico sobre os termos de comercialização de tal produto. 

Diante de tal constatação, observou-se uma oportunidade de integração do setor público 

ao privado, onde para o município existia a legitimidade em incorporar o mel em sua grade de 

consumo (merenda escolar), a preços módicos, pois existia uma oferta municipal que não era 

totalmente utilizada. Entretanto, existia a necessidade de adequar o produto às condições 

mínimas de comercialização exigidas pelos órgãos sanitários fiscalizadores. 

Seguindo-se as regras de governança, cumprindo-se os princípios norteadores da atuação 

do poder público, observou-se algumas premissas que deveriam ser adequadas para que se 

pudesse ter um pleno atendimento da demanda (mel na merenda escolar). Como primeira e 

segunda constatações tinha-se, respectivamente, o mel como um alimento altamente 

nutricional, sendo de grande valia a sua utilização na merenda escolar e a premissa legal em 

normas que autorizavam o seu consumo, observando requisitos mínimos. 

Diante de tais fatos, podia-se observar problemas que deveriam ser combatidos. A 

utilização do mel na merenda escolar num primeiro momento serviria como substituição de 

outros produtos já utilizados, trazendo ganho nutricional, dois exemplos de substituição: o 

melado de cana-de-açúcar e a geleia de frutas. Entretanto, dois problemas iniciais se apontavam: 

o custo dos produtos a serem substituídos, por serem há muito estabelecidos, são menores que 

o custo do mel e a adequação do fornecimento do mel dentro de padrões mínimos estabelecidos 

pelas normas sanitárias. 

Veja que a variante do preço do mel como fator inibidor de seu consumo estava 

justamente nas inexistentes instalações de beneficiamento junto às pequenas propriedades 

rurais e no alto custo de investimento de tais implementos. Em resumo, havia uma produção 

excedente de mel pelos pequenos produtores do município de São João da Ponte (MG), mas 

que não atendiam as normas sanitárias estabelecidas para comercialização. 

Na análise de todas as variantes pode-se constatar ainda que existia na região uma 

cooperativa capaz de beneficiar todo o mel produzido pelos produtores rurais do município em 

estudo, disponibilizando em condições sanitárias satisfatórias para sua comercialização. No 



 

 

 

 

 

entanto, o custo para o pequeno produtor rural, se tornaria excessivo, caso buscasse beneficiar 

o seu produto, isoladamente. 

A realidade, trouxe ao poder público, através do assessoramento e consultoria da empresa 

Norte Consultoria a realização de um plano de governança pública para fins de resolução do 

problema. Num primeiro momento, passou-se a avaliar (monitorar) a oportunidade de utilização 

do mel na merenda escolar e concomitantemente fomentar e valorizar a agricultura familiar no 

município. Como resultado de tal premissa pode-se constatar que o mercado produtor local 

tinha condições de oferta, necessitando de incremento tecnológico operacional para 

beneficiamento do produto, a custo reduzido. Concluiu-se que havia condições de melhoria do 

custo de beneficiamento, desde que houvesse um aporte inicial de incentivos. 

Após tal monitoramento, buscou-se o direcionamento das ações administrativas, 

seguindo-se alguns passos, que sinteticamente podem ser sintetizados: 

- Consulta junto as cooperativas da região, buscando o melhor negócio para os pequenos 

produtores, dentro das normas sanitárias exigidas. Nesse sentido, foi encontrada a Associação 

Rural Apícola de Januária-ARAJAN, inscrita no CNPJ sob o número 01.202.814/0007-71, 

cujas atividades iniciaram-se no exercício de 1996, tendo como principal atividade a apicultura. 

Ressalte-se que além de toda a infraestrutura necessária para atender aos produtores do 

município, encontra-se instalada em município vizinho a aproximadamente 100 Km (cem 

quilômetros), menor distância encontrada entre outras possíveis beneficiadoras. 

- Cadastramento de todos os produtores rurais com disponibilidade de oferta de produto 

(mel) excedente e com interesse em negociá-lo. 

- Aprovação de norma de intervenção no negócio, estabelecendo um convênio entre a 

cooperativa e o município de São João da Ponte (MG), onde haveria a garantia de 

beneficiamento de toda a produção entregue pelos pequenos produtores, com o pagamento em 

percentual do mel. Ou seja, não haveria dispêndio financeiro pelos pequenos produtores, e o 

seu produto seria entregue em embalagens próprias para a comercialização, incluindo 

rotulagem com a indicação do produtor rural. 

- Negociação, a fim de dirimir custos operacionais diretos para o município de São João 

da Ponte na intervenção (foi tabulado unicamente o valor do transporte do produto entre a sede 

do município e a sede da cooperativa, ida e volta). 

A prática do assessor e consultor administrativo é desenvolvida levando-se em 

consideração a premissa de trazer o melhor negócio possível ao seu cliente. Entretanto, quando 

se trata de tal prática no ramo da administração pública, o melhor negócio nem sempre é o mais 

atrativo financeiramente, ou seja, são muitas outras variáveis que devem ser absorvidas no 

desenvolver do plano de trabalho. 

Não se pode mensurar todo o trabalho desenvolvido com a quantificação do volume de 

mel que foi adquirido pelo poder público, levando-se em consideração, que a preparação do 

mercado para formação de fornecedores aptos a tal venda, não tem como conclusivo que tais 

produtores possam se interessar em vender ao poder público ou se esses terão as melhores 

condições de venda. Conforme já descrito anteriormente, constitucionalmente a venda de 

quaisquer produtos ao poder público depende de um processo específico de contratação (art. 37 

da Constituição Federal).  

Também importante relatar que o poder público não pode atuar no mercado produtivo 

exigindo que sua necessidade deva ser sanada prioritariamente (veja que não se trata de um 

produto essencial, mas sim complementar à merenda escolar). A própria regra constitucional 

estabelece em seu art. 170 o ordenamento econômico fundado na valorização do trabalho 



 

 

 

 

 

humano e na livre iniciativa, assegurando a todos uma existência digna e os princípios da 

propriedade privada, da função social da propriedade, da livre concorrência, dentre outros. 

Deve-se considerar que o Poder público devidamente assessorado pode garantir à 

sociedade a disponibilidade de oportunidade de trabalho (interesse primário) e 

concomitantemente a possibilidade de um novo produto em sua merenda escolar (interesse 

secundário e primário). 

Analisa-se também que a adaptação dos meios produtivos, bem como dos consumidores, 

a nova oferta é lenta e gradativa. Até o exercício de 2021, não havia em nenhum momento da 

história do poder público municipal a oferta de mel em sua merenda escolar, entretanto, através 

dos números coletados junto ao departamento contábil do município de São João da Ponte 

(MG), pode-se observar que já existe a aquisição de tal produto e consequentemente a sua 

distribuição aos cidadãos em idade escolar. 

 Segundo dados extraídos do relatório contábil de todos os empenhos (segundo a Lei n.º 

4.320/64, documento que garante ao fornecedor a venda de produtos ao poder público, através 

de reserva orçamentária) de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, foram adquiridos pelo 

município de São João da Ponte (MG), no mês de outubro, o equivalente a 1.500 (um mil e 

quinhentos) saches de mel, 2.100 (dois mil e cem) no mês de novembro e 806 (oitocentos e 

seis) no mês de dezembro. Levando-se em consideração que o mês de dezembro não tem em 

toda a sua extensão temporal o fornecimento de merenda escolar, pode-se determinar que há 

um crescimento na oferta de tal produto. 

Destaque-se ainda, que todos os produtores atendidos pelo programa passaram a ter a 

possibilidade de levar seus produtos até outros interessados, levando-se agora em consideração 

que os produtos produzidos têm a necessária inspeção e liberação sanitária para sua livre 

comercialização no mercado municipal e regional.   

5 Considerações finais 

O estudo aqui apresentado teve como objetivo verificar se a consultoria e assessoria em 

gestão pública tem impactos positivos sobre a inserção do mel na merenda escolar no município 

de São João da Ponte/MG, a luz do Programa de Alimentação Escolar (PAE) brasileiro e da 

Constituição Federal de 1998 através dos princípios básicos que devem ser aplicados nas boas 

práticas administrativas. 

O resultado constatado nesse estudo de caso foi que, diante do complexo cenário 

alimentar e nutricional brasileiro, a prestação de serviço, da Norte Consultoria Ltda. a Prefeitura 

de São João da Ponte, influencia positivamente para a aproximação de consumidores e 

produtores no nível local. Observou-se também uma mudança no nível do consumo, em 

reverência à aceitação de alimentos mais saudáveis.  

Todo o programa, teve como destaque 3 (três) resultados considerados como satisfatórios: 

i) a integração de ramos do setor privado que anteriormente não tinham ligação própria, 

havendo incremento e adição de valor agregado ao produto local produzido por pequenos 

produtores e em condições de serem comercializados legalmente; ii) a diminuição no custo da 

operacionalização pelo agrupamento da produção, beneficiamento e pela garantia de consumo 

do poder público municipal do mel na merenda escolar; e iii) o incremento na produção e a 

geração de novo excedente que pode ser comercializado pelos produtores, através da 

cooperativa ou particularmente por outras vias comerciais. 

Verifica-se que as compras públicas estão diretamente relacionadas ao processo de 

governança e de gestão social e que o Estado sendo o demandante de bens e serviços gera renda 



 

 

 

 

 

e trabalho a sociedade e, consequentemente, essas compras serão um instrumento de 

transformação por conter funções de ordem econômica e social. 

O estudo aqui apresentado não pretende eliminar o assunto, mas abrir novas discussões 

para os problemas e resoluções citados. Novos estudos, apontamentos e críticas são esperadas 

para a continuidade do assunto por novos pesquisadores. Como sugestões para pesquisas 

posteriores sobre o tema, indica-se ampliar o estudo sobre outros municípios, verificando seus 

sucessos e fracassos nos processos de compra que envolvam a agricultura familiar. Também 

sugere-se estudar o impacto dos valores públicos despejados para a agricultura familiar, 

verificando a melhora ou piora na renda e estilo de vida dos agricultores devido a renda advinda 

desses recursos. 
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Resumo: O presente artigo explora os desafios de se realizar uma coleta de dados remota, 
valendo-se de mídias sociais ou ferramentas digitais de teleconferência. Por meio de uma auto-
etnografia, os pesquisadores detalham diferentes protocolos de pesquisa que podem auxiliar 
futuros pesquisadores em seu desenho de coleta e análise de dados remotos de populações de 
difícil acesso, ou de projetos de pesquisa que não possuem financiamento suficiente para 
custear grandes deslocamentos. O presente trabalho busca relatar um protocolo de pesquisa 
desenvolvido pelo grupo que estuda o empreendedorismo de imigrantes brasileiros no exterior. 
A relevância do trabalho deriva do fato de que realizar coletas de dados de indivíduos que 
vivem dispersos no exterior pode ser uma tarefa custosa e demorada. E por meio das 
ferramentas digitais, acredita-se que certas barreiras à coleta de dados sejam superadas. 
 
Palavras-chave: empreendedores imigrantes. Coleta de dados remota. Redes sociais. 
Teleconferência. 
 
1 Introdução 

O pesquisador brasileiro enfrenta diversos desafios no seu dia a dia, tais como a escassez 
de recursos, a burocracia excessiva, falta de equipe de apoio, sobrecarga de trabalho, 
infraestrutura deficitária e dificuldades para atender às demandas da sociedade (Souza, 
Zambalde, Mesquita, Souza, & Silva, 2020). Ainda, Schmidt, Palazzi e Piccinini (2020) 
destacaram que novos desafios surgiram a partir de março de 2019 quando o mundo foi tomado 
pela pandemia e os deslocamentos de pessoas foram afetados. Nesse sentido, ressaltam que os 
pesquisadores precisam se adaptar às novas condições, fazendo-se necessário ampliar ou 
adequar suas estratégias de coleta de dados para viabilizar a continuidade de suas pesquisas.  

Dentro desse contexto, guardam-se ressalvas aos pesquisadores que estudam a população 
migrante. Para esse grupo em particular, a dificuldade de se encontrar sujeitos respondentes 
dos questionários ou indivíduos para entrevistas estruturadas já não era novidade. A busca por 
respondentes através das redes sociais (como Facebook e Linkedin) para envio de questionários 
ou marcação de entrevistas virtuais (conduzidas em plataformas VoIP, como Skype, Zoom ou 
Google Meets) sempre tem sido um dos maiores desafios metodológicos, como exposto nas 
metodologias de alguns trabalhos recentes (por exemplo, Casado, Falcao, & Cruz, 2021; 
Szwarcwald et al., 2021). 

Os métodos de pesquisa remota que vem sendo relatados pela literatura acadêmica são 
os que em geral empregam as etnografias online ou netnografias (Kozinets 2015; Hart, 2017) 
que se valem da análise de blogs (Hookway, 2008; Rettberg, 2008) ou de postagens no 



 

 

Facebook e Linkedin (Sharma, Ahuja, & Alavi, 2018; Whalen, 2018). Esses ‘espaços sociais’ 
também são usados como ferramenta de pesquisa e de fonte de dados (Baltar & Brunet, 2012; 
Brickman Bhutta, 2012; Manago, Taylor, & Greenfield, 2012). Nesse sentido, sabe-se que 
tanto o Linkedin quanto o Facebook cobram por acesso privilegiado a respondentes, quer seja 
por meio de um plano premium ou pela alavancagem de visibilidade – Facebook ads. 

O importante a se reforçar é que, além das dificuldades que todos os pesquisadores 
normalmente enfrentam há uma necessidade de familiarização com tecnologias de 
comunicação emergentes. Nesse sentido, entender os diversos algoritmos utilizados, as 
particularidades e propósitos de cada rede, bem como os métodos para que a divulgação de 
links tenha maior alcance são habilidades essenciais, afinal, deve-se evitar a formação 
inesperada de algum viés por parte dos indivíduos sujeitos de pesquisa (Junior & Pellizzari, 
2019). Além do mais, a leitura dos artigos citados no parágrafo anterior mostra que o foco dos 
diversos autores está na proposta metodológica e nos aspectos tecnológicos da transmissão de 
dados (velocidade dos VoIPs, por exemplo), deixando uma importante lacuna a ser preenchida 
relativa à discussão dos aspectos práticos de como se obter êxito no processo de coleta de 
dados. 

O presente trabalho, portanto, tem como objetivo relatar um protocolo de pesquisa, cuja 
metodologia foi desenvolvida pelo grupo que estuda o empreendedorismo de imigrantes 
brasileiros no exterior e chamar atenção para o debate sobre esse tema. A relevância do trabalho 
deriva do fato de que realizar coletas de dados de indivíduos que vivem dispersos no exterior 
pode ser uma tarefa custosa, sobretudo em se pensando nas limitações de financiamento de 
pesquisa no contexto brasileiro e na acessibilidade aos sujeitos de pesquisa em questão. Além 
disso, como não se tem certeza sobre os desdobramentos da pandemia, bem como a 
periculosidade das variantes que possam existir, acredita-se que qualquer pesquisador deverá 
se deparar com esse tipo de nova barreira em futuras pesquisas. Para obter acesso a grupos de 
brasileiros estabelecidos no exterior de forma remota, os pesquisadores desenvolveram um 
protocolo próprio, baseando-se na netnografia de Kozinets (2010) e no protocolo de pesquisa 
em grupos de imigrantes congregados no Facebook, proposto por Baltar e Icart (2013). 
Destaca-se que, quando se pretende estudar tópicos de pesquisa sensíveis, e em particular, 
quando o acesso aos informantes é difícil, a netnografia (Kozinets, 2010) combinada com uso 
de questionários pode ser um método adequado de coleta, análise e interpretação dos dados. 
No entanto essa técnica possui suas limitações de aplicação e desafios em termos de ética de 
pesquisa (Langer & Beckman, 2005; Kozinets, 2010).  

No tocante às entrevistas em profundidade online, conduzidas por meio do uso de 
ferramentas como Zoom e Google Meets, destaca-se que como a acessibilidade dos sujeitos de 
pesquisa (imigrantes brasileiros pertencentes a comunidades no exterior) se dá de forma 
gradual e crescente, há a necessidade de se desenvolver uma relação de confiança entre os 
pesquisadores participantes dos grupos e os sujeitos de pesquisa. Sendo assim, os 
pesquisadores relatam os diversos mecanismos os quais têm sido utilizados para obtenção de 
confiança, como a geração e disseminação de relatórios de pesquisa parciais nos grupos de 
imigrantes, postagem de dados das enquetes e com chamada para colaboração, utilizando-se a 
chancela das instituições (universidades) de afiliação dos pesquisadores, dentre outros 
mecanismos. A entrada nos grupos deve ser cautelosa e autorizada pelos administradores, 
conforme atesta Kozinets (2010, 2015). Uma vez que há uma relação com alguns dos membros 
dos grupos, pode ser estabelecida uma relação que permita a marcação de entrevistas em 
profundidade valendo-se de ferramentas de comunicação como Skype, Zoom ou Google Meets. 

As experiências dos pesquisadores, combinadas com o feedback dos participantes tanto 
nos grupos de Facebook e em entrevistas no Zoom, são apresentadas neste artigo nas seguintes 
seções: (i) uso da metodologia da netnografia, (ii) os desafios e as vantagens de se realizar 
entrevistas com coleta de dados remota; uma seção de metodologia, que detalha como foi 



 

 

elaborado esse artigo; os principais resultados e recomendações dos pesquisadores, baseado 
em uma autoetnografia (Versiani, 2002; Santos, 2017).  

 
2 Referencial Teórico 
2.1.  Uso da metodologia da Netnografia em pesquisas de empreendedorismo 

desenvolvimento do trabalho 
A netnografia está inserida na categoria de métodos qualitativos, originalmente utilizada 

por Kozinets (2010) para revelar aspectos subjacentes ao comportamento de consumo, 
incluindo destaque para necessidades, desejos, significados e escolhas dos consumidores 
(Kozinets, 2015). Na realidade, a netnografia é uma adaptação do método etnográfico para a 
internet, sendo que o método original inclui a observação participante do pesquisador, sendo 
inevitavelmente um método intrusivo, o qual impede uma observação discreta dos 
consumidores. Há críticas quanto a sua intrusão, artificialidade e descontextualização. No 
entanto, segundo Kozinets (2010), diversos pesquisadores dos campos da antropologia, 
sociologia, do comportamento de consumo e marketing advogaram sobre a necessidade de 
adaptação das técnicas de pesquisa etnográfica ao contexto online (Kozinets, 2010, 2015). O 
método, no decorrer de seu uso, tem sido “apelidado” de diversas formas, segundo Kozinets 
(2015) relata: “etnografia online”, “webnografia”, “etnografia digital” e “ciberantropologia”. 
No entanto, outros pesquisadores os quais utilizaram o método, falharam em detalhar suas 
etapas e procedimentos, a qual deveria seguir a seguinte sequência: (i) fazer uma “entrada na 
cultura” dos entrevistados (ii) recolher e analisar dados de forma ética e criteriosa, (iii) 
assegurar que esses dados tenham uma interpretação confiável, (iv) proporcionar oportunidades 
para feedback dos membros da cultura.  

Vale ser ressaltado que para realização de uma netnografia, na fase da “entrada na 
cultura” haveria duas etapas iniciais, sendo uma primeira fase onde os investigadores devem 
traçar perguntas bem definidas, identificando os grupos online que sejam mais apropriados para 
seus fins de pesquisa. Já na segunda fase, os pesquisadores devem buscar entender e aprender 
o comportamento desses grupos e de seus participantes individuais. Ao contrário das 
etnografias tradicionais, deve-se fazer previamente a identificação de comunidades relevantes 
através de uma pesquisa online (Kozinets, 2010).  

Na atualidade, o que outrora era realizado nos antigos grupos de Orkut, salas de bate-
papo virtuais ou grupos do Yahoo, hoje acontece de maneiras mais dinâmicas em redes sociais 
e aplicativos como o Facebook, Linkedin e o Whatsapp. Nesse sentido, ao se pesquisar 
comunidades, por exemplo, do Facebook, Kozinets (2010) sugere que a escolha das 
comunidades atenda aos seguintes critérios: (i) que possuam um tópico relevante para a 
pesquisa; (ii) que apresentem maior número de postagens; (iii) que apresentem uma maior 
quantidade de participantes que ‘postem’ mensagens discretas; (iv) que possuam informações 
bem detalhadas e/ou descritivas; (v) e que possuam mais interações entre os membros da 
comunidade, relacionados com a pergunta de pesquisa.  

Já no tocante à coleta de dados, as duas fontes principais são (i) os dados copiados 
diretamente das comunicações entre os pesquisadores e os membros da comunidade online e 
(ii) os dados dos relatos dos pesquisadores, suas observações a respeito da comunidade e de 
seus membros, interações, práticas e significados. Nesse caso, a vantagem da netnografia se dá 
na possibilidade de cópia direta da internet, embora possa haver um possível excesso de 
informações oriundos da coleta (Kozinets (2015), havendo um incremento de laços mais fortes 
entre os membros, caracterizados pelo “intercâmbio de muita informação ou pela presença de 
amizades pessoais íntimas” (Matei & Ball-Rokeach, 2003), fruto das funcionalidades das redes 
sociais e aplicativos como Instagram, Facebook e WhatsApp.  

Destaca-se ainda segundo Kozinets (2010) os diferentes graus de engajamento dos 
participantes dos grupos, havendo quatro tipos principais: os Tourists (ou principiantes), com 



 

 

menores laços sociais e menor atividade; os Minglers (ou sociáveis), que têm fortes laços 
sociais, mas com um mínimo de interesse nas atividades do grupo; os Devotees (ou devotos), 
já com interesses mais fortes, mas pouco apego ao grupo; e por fim, os Insiders (ou 
confidentes), com fortes vínculos com o grupo online e alta atividade, tendendo a se manterem 
por longa data, sendo frequentemente referenciados como membros. Os grupos de menor 
engajamento podem migrar para os de maior.  

Sabendo-se que a análise dos dados começa frequentemente concomitante com sua 
coleta, o netnógrafo deve contextualizar e categorizar os dados coletados, quer seja 
manualmente ou por meio de softwares como o QSR, NVivo e Atlas Ti, seguindo-se um 
protocolo robusto de codificação e valendo-se do arcabouço teórico para geração de teorias 
(ver por exemplo Gioia, Corley, & Hamilton, 2013). Dado que a netnografia baseia-se 
principalmente na observação de discurso (Arnould & Wallendorf, 1994), presume-se que os 
sujeitos de pesquisa não se apresentem totalmente de forma natural, havendo a exposição de 
uma imagem mais cuidada e controlada, dado que as postagens sofrem mediação da 
representação social (Kozinets, 2015). Uma prática recomendada é a triangulação dos dados 
coletados pela netnografia com os oriundos de outros métodos, como entrevistas, grupos focais, 
surveys, ou etnografia tradicional (Denzin, 2017).  

Os netnógrafos também devem respeitar os protocolos éticos (ver Kozinets, 2010, 2015), 
dado que os participantes dos grupos originalmente criaram os dados para outras finalidades 
(em geral de comunicação), e não necessariamente estariam de acordo com sua análise 
interpretativa ou de forma agregada. A falta de ética dos pesquisadores pode causar danos ao 
próprio instrumento de pesquisa, podendo ocorrer uma supressão de informações, como 
relatado por Reid (1996). Exemplos de comportamento antiéticos por parte dos pesquisadores 
seriam o de mentir sua idade para ser aceito em um grupo, ou um homem se fingir de mulher 
para ser aceito em grupos exclusivos do sexo feminino. Assim, Kozinets (2010) estabelece 
quatro princípios éticos que devem ser seguidos pelo pesquisador: (i) o pesquisador deve 
anunciar aos membros da comunidade sua presença, afiliações (Universidade) e intenções de 
pesquisa; (ii) os responsáveis pela coleta de dados da pesquisa devem assegurar a 
confidencialidade e anonimato de seus informantes; (iii) os pesquisadores também devem ouvir 
e incorporar feedbacks e comentários dos membros da comunidade online pesquisada; (iv) o 
pesquisador deve respeitar questões de privacidade e de anonimato, sobretudo diante da nova 
LGPD em vigor no Brasil (Fernandes, 2020). Segundo Madden (2012), dois em cada três 
adultos online (63%) afirmam manter um perfil em redes sociais. No entanto, 58% dizem que 
seu perfil principal é definido como privado para que apenas os amigos possam vê-lo, 
denotando a importância da questão da confidencialidade.  
2.2.  Os desafios e as vantagens de se realizar entrevistas com coleta de dados remota  

A pesquisa à distância, que utiliza a coleta de dados remota, possui uma série de desafios, 
a depender das ferramentas ou dos métodos utilizados para coletar dados. Embora haja 
limitações para cada um dos métodos, os ganhos da pesquisa remota em termos de 
conveniência, acessibilidade e economia muitas vezes as superam.  

Nesse sentido, mesmo sabendo que as entrevistas mediadas por VoIP não possam 
substituir completamente a interação face a face, elas funcionam bem como uma alternativa 
viável ou uma ferramenta de coleta de dados complementar para pesquisadores qualitativos. O 
Skype já vinha sendo utilizado como ferramenta de coleta de dados qualitativos, desde 2010, 
conforme relatado em diversos artigos (Sullivan, 2012; Lo Iacono, Symonds, & Brown, 2016; 
Mirick & Wladkowski, 2019). Já o uso de Zoom para entrevistas em profundidade – métodos 
qualitativos foi relatado por outros autores (ver Archibald, Ambagtsheer, Casey, & Lawless, 
2019; Gray, Wong-Wylie, Rempel, & Cook, 2020). Essas entrevistas têm por característica a 
transmissão de áudio e vídeo, diferentemente de uma entrevista presencial onde pode-se 
verificar outros sinais corporais. No caso da entrevista remota pode-se apenas visualizar a 



 

 

linguagem corporal expressa no rosto dos entrevistados. No entanto, algo que não é incomum 
no Brasil são os problemas de conexão, que podem ser vivenciados no decorrer das entrevistas, 
afetando a captação de áudio e vídeo, e consequentemente a coleta de dados.  

A possibilidade de utilização de tecnologias VoIP (Voice over Internet Protocol), como 
o Zoom, Skype, Google Meets e até Whatsapp, abre campo para inovação na coleta de dados, 
sendo que os méritos e deficiências das tecnologias VoIP, bem como as comparações com a 
coleta de dados presencial, são normalmente baseadas em avaliações subjetivas dos 
pesquisadores sobre a qualidade dos dados das entrevistas (ver Sullivan, 2012; Gray, Wong-
Wylie, Rempel, & Cook, 2020). No entanto, Weller (2015) argumenta que as experiências dos 
participantes e suas avaliações receberam menos atenção do que as perspectivas dos 
pesquisadores, dificultando assim os esforços para se melhorar a qualidade das entrevistas e 
explorar novas aplicações de pesquisa. Apenas algumas pesquisas mais recentes têm relatado 
achados de interações síncronas (Cater, 2011; Sullivan, 2012; Deakin & Wakefield, 2013; 
Hanna, 2012; Seitz, 2016; Sullivan,2012; Lo Iacono, Symonds, & Brown, 2016; Mirick & 
Wladkowski, 2019; Gray, Wong-Wylie, Rempel, & Cook, 2020).  
2.3 Vantagens de economia, rapport e simplicidade de uso no processo de coleta de dados em 
entrevistas por VoIP 

Deakin e Wakefield (2013) afirmam que ferramentas como o Skype são muito 
convenientes para maximizar esforços de pesquisa com orçamentos limitados, sendo que os 
recursos financeiros estão ligados ao tempo. Com o uso de tecnologias VoIP para entrevistas, 
o tempo pode ser usado de forma mais flexível, adequando às necessidades dos participantes, 
que mantém uma sincronicidade com o entrevistador. Cater (2011), por exemplo, relata ter 
utilizado o Skype para suas entrevistas porque muitos de seus participantes vivem vidas 
atribuladas, enquanto Deakin e Wakefield (2013) afirmam que as entrevistas no Skype 
permitiram uma maior flexibilidade quanto ao tempo envolvido para as entrevistas.  

Outro ponto relatado por Deakin e Wakefield (2013) é o fato de não ser necessário a 
escolha de um local específico para a entrevista, o que também acaba poupando recursos 
financeiros para aluguel de uma sala, ou mesmo de recursos gastos com a logística dos 
pesquisadores ou entrevistados, podendo as entrevistas serem realizadas no conforto do lar.  

O Skype ou qualquer forma remota de entrevistas também pode ser um método útil para 
pesquisadores que não se sintam à vontade em entrevistas presencias, fazendo com  que 
desenvolvam mais empatia com os respondentes (Novick, 2008).  

Segundo Hesse-Biber e Griffin (2012) tanto o tom de voz quanto o gestual fornecem uma 
certa riqueza aos dados qualitativos. As entrevistas por telefone (ou VoiP) por exemplo, podem 
facilmente tornar-se mecânicas e frias. Novick (2008) ainda destaca que os dados não-verbais, 
como expressões faciais e linguagem corporal podem ser perdidos em entrevistas presenciais 
(caso o pesquisador não observe) ou nas entrevistas por telefone (onde eles não estão vendo 
esses dados). De acordo com Talja e McKenzie (2007), essas 'pistas paralinguísticas’ como 
gestual, expressão facial e tom de voz podem tanto transmitir emoções quanto fornecer aos 
ouvintes indicações para interpretar o significado de um enunciado. Dessa forma, ao se gravar 
as videochamadas do Skype ou do Zoom, podemos ver as expressões faciais, evitando assim o 
que Holt (2010) chama de 'a falta de comunicação não verbal' que as entrevistas por telefone 
por vezes manifestam.  

Adicionalmente, segundo a pesquisa de Archibald, Ambagtsheer, Casey e Lawless 
(2019), a maioria (ou 69% dos participantes) acha o Zoom útil no quesito empatia, ou seja, para 
formar e manter relacionamento com o pesquisador. Sendo que os pesquisadores, ao 
responderem a sinais não-verbais, como expressões faciais e gestos no momento das 
entrevistas, facilitam o envolvimento, construção de confiança e promoção de uma conversa 
natural, descontraída, e envolvente, especialmente quando os participantes estavam 
familiarizados com a tecnologia de videoconferência.  Parte dos participantes (44%) da 



 

 

pesquisa de Archibald et al. (2019) também citaram espontaneamente a tela do Zoom e as 
opções de compartilhamento de arquivos como vantagens que facilitaram um maior 
envolvimento e rapport com os pesquisadores.  

Embora vários participantes tenham preferido o Zoom em vez de entrevistas assíncronas 
por telefone ou e-mail, vários comentaram que teriam preferido se encontrar pessoalmente com 
o pesquisador, caso fosse possível devido à proximidade. No entanto, diante das restrições de 
tempo, distância geográfica e outras considerações logísticas, perceberam o Zoom como a 
experiência mais próxima das entrevistas presenciais (Archibald et al., 2019). 

Quanto à sua simplicidade e facilidade de uso, mais da metade dos participantes (56%) 
do estudo de Archibald et al. (2019) mencionou como sendo um dos principais benefícios do 
Zoom em comparação com webinar e plataformas alternativas de webconferência, como o 
Skype. A simplicidade de uso se deve, segundo relatos dos participantes e pesquisadores, à 
facilidade de conexão, a funcionalidade intuitiva. Além disso a ferramenta conta com opções 
simples de privacidade e de segurança, incluindo a capacidade de gerenciar usuários e 
metadados de chamadas, opções seguras de webinar e gravação em dispositivos locais ou 
servidores remotos. O uso do Zoom ainda foi comparado às experiências muitas vezes mais 
difíceis de se conectar via Skype. 
2.4 Dificuldade de conexão e desvantagens das entrevistas por VoIP.  

Apesar de considerar o Zoom intuitivo e fácil de usar, Archibald et al. (2019), em sua 
pesquisa, afirmam que a maioria (ou 88%) dos participantes de seu estudo experimentou algum 
grau de dificuldade em ingressar na sessão, quer seja por dificuldades técnicas típicas (como 
largura da banda, hardware desatualizado ou funcionalidade limitada de webcam e/ou 
microfone). Os participantes, e não os pesquisadores, vivenciaram essas dificuldades, 
provavelmente refletindo diferenças na familiaridade com o Zoom ou no acesso à Internet 
confiável de alta velocidade. Já alguns outros participantes (25%) relataram problemas 
relacionados à qualidade do vídeo ou áudio durante a entrevista. Essas instâncias podem ter 
ocorrido devido à conexão ruim ou uso de dispositivos móveis mais antigos, resultando em 
chamadas perdidas, conexão perdida ou atraso, ou abafamento do audio. No entanto, um fato 
interessante relatado por Archibald et al. (2019), é que no intuito de se resolver os problemas 
técnicos conjuntamente, cria-se um rapport entre os pesquisadores e os participantes das 
pesquisas. Nesse sentido ainda, as descobertas dos estudos realizados com participantes de 
entrevistas via Zoom, sugerem que a ferramenta é intuitiva e fácil de usar na primeira exposição 
e, portanto, potencialmente apropriada para uso com uma ampla gama de participantes em 
diversos contextos.  

 
3. Metodologia 

O presente artigo busca relatar experiências práticas ao utilizar as técnicas que compõem 
o protocolo por meio do uso da autoetnografia (Versiani, 2002; Chang, 2013; Ellis, Adams, & 
Bochner, 2011; Santos, 2017). O método é composto por uma abordagem de pesquisa que visa 
descrever e analisar sistematicamente a experiência pessoal a fim de compreender a experiência 
cultural, valendo-se dos princípios da autobiografia e etnografia para realizar uma 
autoetnografia, podendo ser individual ou colaborativa. Para realização do método, foram 
utilizados relatos de seis pesquisadores do grupo que compôs a coleta e análise de dados, sendo 
reportadas suas experiências ao utilizarem ferramentas de coleta de dados remotas, tais como 
a realização de surveys por meio de grupos de Facebook, a realização de entrevistas por meio 
de aplicativos de vídeo chamadas (Zoom, Skype, etc...)  

Os relatos foram coletados por meio de entrevistas e reuniões periódicas do grupo de 
pesquisa (em um total de 10 reuniões e seis entrevistas), onde foram documentados os 
protocolos, dificuldades e melhores práticas que geraram resultados positivos na coleta de 
dados. Um resumo dos perfis dos entrevistados encontra-se na tabela 1. 



 

 

Tabela 1: Perfil dos respondentes e sua atuação na pesquisa (coleta e análise de dados) 
Cargo/Atuação Métodos utilizados de coleta Análise de dados 

Coordenador do grupo de 
pesquisa (CGP) 

Netnografia, entrevistas em profundidade, 
envio de questionários para contatos do 

Facebook, Whatsapp e Linkedin 

Análise de entrevistas em 
profundidade e das surveys 

(estatística descritiva) 
Pesquisador sênior 1 (PS1) Netnografia, entrevistas em profundidade, 

envio de questionários para contatos do 
Facebook, Whatsapp e Linkedin 

Análise de conteúdo de 
entrevistas em profundidade 

Pesquisador sênior 2 (PS2) Netnografia, entrevistas em profundidade, 
envio de questionários para contatos do 

Facebook, Whatsapp e Linkedin 

Análise de entrevistas em 
profundidade 

Bolsista de iniciação 
científica 1 (BIC1) 

Envio de links de questionários nos grupos 
de Facebook, transcrição de entrevistas  

Não participaram dessa etapa 

Bolsista de iniciação 
científica 2 (BIC2) 

Envio de links de questionários nos grupos 
de Facebook, transcrição de entrevistas 

Não participaram dessa etapa 

Bolsista de iniciação 
científica 3 (BIC3) 

Envio de links de questionários nos grupos 
de Facebook, transcrição de entrevistas 

Não participaram dessa etapa 

Fonte: elaboração própria  
 

4. Apresentação dos Resultados  
Pretende-se agora apresentar a principal contribuição do texto, qual seja, trazer a público 

os principais aspectos práticos da pesquisa à distância. Neste sentido, espera-se que outros 
pesquisadores não incorram em erros básicos que possam gerar resultados distorcidos ou 
mesmo levar a conclusões fora do contexto.  
4.1 Ações para a coleta de dados via divulgação da Survey 

Esta seção tem como proposta dissertar sobre os principais desafios encontrados pelos 
alunos bolsistas do projeto de pesquisa quanto a etapa de coleta de dados por meio de surveys 
nas redes sociais. A fim de melhor compreender o perfil da comunidade brasileira nos países 
pesquisados (França, Bélgica, Itália, Espanha e Japão), o grupo de pesquisa fez a divulgação 
das surveys atentando-se a importância em adotar uma linguagem de comunicação adequada 
para a interação nessas redes. Contudo, a primeira grande questão diz respeito à escolha das 
redes sociais e grupos, mas como esses dois tópicos serão discutidos no item 4.3 (desafios da 
netnografia), inicia-se a presente apresentação a partir da desconfiança e do receio em 
responder ao questionário online. Desafio que se fez presente nas comunidades e/ou países 
pesquisados de uma forma ou de outra. 

Num post que fiz divulgando a Survey, recebi um comentário que indagava a 
credibilidade da pesquisa. Preocupei-me em tentar sanar a dúvida daquele membro 
do grupo Facebook o quanto antes para não gerar más interpretações e deturpações 
do nosso trabalho. Notei que o comentário dele estava mais relacionado ao que era 
reconhecido como um trabalho em si. Em suma, o comentário dele deixava claro a 
não compreensão do que se configurava um trabalho de pesquisa... as atividades que 
um pesquisador faz. Por fim, respondi a ele e ainda informei que publicaria os 
resultados alcançados pela pesquisa, pois acreditamos na criação de uma rede 
colaborativa e informativa (BIC1).  

Passados sete anos ininterruptos de pesquisa com brasileiros residentes em 13 países 
diferentes, diversas estratégias foram testadas para mitigar possíveis “idiossincrasias” dos 
membros das redes onde eram divulgadas as surveys. 

A primeira ação seria a elaboração de textos personalizados para envio de posts no feed 
de notícias a fim de convidar os membros dos grupos a participarem da pesquisa acadêmica. 
Existe uma ‘disputa’ por audiência nas redes sociais (Faustino, 2019). Nesse sentido, Kotler 
(2000) destaca que é preciso observar dois critérios para se obter uma boa resposta do público: 
cobertura (alcance) e a frequência de exibição. Se na mídia tradicional um mesmo comercial 
de alimentos, por exemplo, era veiculado por mais de mil vezes durante uma semana (Almeida, 
Nascimento, & Quaioti, 2002), nas redes sociais novos conteúdos interativos são postados 



 

 

todos os dias. Neste sentido, trazer elementos que representem aspectos próprios do grupo faz-
se fundamental. No caso de brasileiros no exterior, usar as cores verde e amarelo, escrever em 
português e citar o nome dos grupos onde estão sendo postadas as chamadas foram ações que 
ajudaram na coleta de respondentes. 

Existem alguns grupos onde não é possível postar nada sem autorização prévia do 
administrador. Neste sentido, ao invés de enviar uma postagem e ficar aguardando sua 
autorização, percebeu-se maior velocidade de aprovação quando, ela é previamente solicitada 
ao administrador do grupo, via mensagem no inbox. Neste momento, sugere-se apresentar o 
projeto de pesquisa e passar o contato do coordenador para que sejam dirimidas quaisquer 
dúvidas. Em redes como o Instagram, tudo é postado pelo administrador (dono do perfil), onde, 
neste caso, é preciso um contato bem maior, haja vista que ele será o responsável por todas 
essas postagens. Isso diz respeito também ao formulário, disponibilizado via o Google Forms. 
Foi essencial torná-lo mais atrativo com a inserção de imagens de plano de fundo com a 
bandeira do Brasil e a bandeira do país onde a pesquisa estava sendo veiculada. 

Também se identificou que seria eficiente enviar a survey por inbox aos membros do 
grupo mais ativos. Além de se sentirem valorizados, isto é descrito por diversos autores como 
parte do traço personalista dos brasileiros (ver por exemplo Holanda, 1968). 

No decorrer das coletas de dados realizadas nos últimos sete anos, foi aprovado o 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD – UE 2016/679) na Europa e a Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD 13.709 de 2018) no Brasil. Vale ser destacado que após a 
aprovação da lei no Brasil, uma das bolsistas envolvidas na coleta de dados recebeu uma 
mensagem de uma suposta advogada brasileira que morava na Europa questionando elementos 
da lei europeia. A página do projeto de pesquisa já continha um link descrevendo garantia de 
anonimato e orientação de utilização de dados nas pesquisas, porém, foi fundamental incluir a 
citação de conformidade com as referidas leis no questionário da survey.  

Outra estratégia que rendeu engajamento de usuários foi a criação de publicações mais 
interativas e menos formais (ver figura 1).  

Figura 1: Exemplo de publicação mais interativa e informal 

 
 

Também foram utilizadas imagens com parciais da pesquisa para motivar novas respostas 
(vide figura 2). Como exemplo, extraiu-se os campos de identificação do projeto de pesquisa e 
da universidade em questão. Essas postagens também geravam considerável engajamento e 
compartilhamento. 

Figura 2: Exemplo de imagem com resultados parciais da pesquisa 



 

 

 
 

Publicações com emojis e enquetes pedindo opinião sobre os conteúdos compartilhados 
sobre o assunto de empreendedorismo de imigrantes (Ex.: se achou esse conteúdo bom clique 
em curtir, se achou relevante clique em ame, etc) também são um recurso válido (ver figura 3). 

Figura 3: Exemplo de post react para sondar a relevância do post e exemplo de publicação em 
formato de enquete 

 
 

Além disso, como o projeto de pesquisa publica outros conteúdos nas redes sociais (por 
exemplo, vídeos e ensaios teóricos), esse material também era utilizado para alavancar 
postagens e prover conteúdo aos usuários. 

O uso de hashtags (#) para contextualizar e conectar a pesquisa aos assuntos semelhantes 
também pode ser um recurso prático e usual a ser utilizado com êxito. Outra possibilidade 
também seria entrar em contato com blogs de viagens, grupos de estudantes ou até em grupos 
que buscam relacionamento, além das entidades oficiais como consulados/associações 
solicitando participação e veiculação da pesquisa. Conforme aponta Kozinets (2010, 2015), é 
crucial identificar quais seriam os membros mais ativos da rede para solicitar seu apoio na 
veiculação da pesquisa. 

Ademais, vale também ressaltar que ao se analisar um grupo geograficamente distante, 
mesmo que tenham a mesma nacionalidade, este mesmo grupo encontra-se inserido e absorvido 



 

 

na cultura anfitriã. É notório a discrepância de comportamentos, bem como de noções éticas, 
morais e normas entre os diferentes grupos de brasileiros no exterior e seus respectivos países 
de acolhimento. Neste caso, tendo como exemplo grupos de comunidades brasileiras em países 
como França, Bélgica, Espanha, Itália e Japão, foram observados padrões sociológicos distintos 
entre indivíduos habitando os países citados. Isto pode ser descoberto e estudado através de 
experiências reais em comunidades no Facebook, onde brasileiros reproduzem costumes do 
país em que está inserido. Uma amostra disso foi analisada em postagens frequentes em grupos 
de brasileiros no exterior a fim de entender a interação entre eles e como eles se comportam 
quanto à abordagem feita pelos participantes da pesquisa. Mais especificamente foi observado 
que brasileiros inseridos nas culturas asiáticas e europeias mais reservadas, tais quais a do Japão 
e Bélgica, se preocupam com mais frequência em expor seus próprios dados às surveys 
distribuídas pelos grupos no Facebook. 

Por essa razão, se exige diferentes métodos de abordagens para que os pesquisadores 
participantes da pesquisa consigam se inserir nestes grupos distribuídos pela internet, sem 
deixar de salientar que o estudo tem como um dos frutos estabelecer uma rede colaborativa e 
informativa. Assim, estratégias de publicação do grupo de pesquisa foram pensadas para atingir 
o maior número possível de respondentes dentro do público-alvo a ser estudado.  

Elaborar uma espécie de anúncio pedindo indicações de brasileiros que estejam no país 
estudado por meio do Facebook pessoal e Whatsapp dos próprios membros do grupo de 
pesquisa foi adotado como uma ação complementar, pois, apesar de auxiliar na divulgação da 
pesquisa e permitir que mais pessoas pudessem indicar outras pessoas, foi percebido um 
retorno mais modesto. No grupo de Whatsapp, a seleção tem que ser bem apurada porque deve-
se enviar a survey, preferencialmente, para quem já tem algum conhecido no país estudado, 
isto é, que esteja dentro do público-alvo. Além disso, observou-se que alguns grupos no 
Facebook também se espelhavam em um grupo no Whatsapp, então, sendo também uma 
alternativa para se alavancar o número de participações. 

Com o início das postagens no Facebook, os grupos sempre indagavam os motivos da 
pesquisa - no Japão mais do que na França - notando o quão criterioso eram em relação a 
entrada em suas comunidades. Ao entrar nos grupos e fazer parte da comunidade, os posts, 
frequentemente, passavam por uma avaliação do administrador do grupo. Nos países como 
Espanha e Itália, verificou-se a demora, em alguns casos, da permissão da publicação no grupo 
e, também, a negação, mesmo que rara, da publicação por receio quanto à pesquisa na sua fase 
de coleta de dados. Isso ocorre porque parte dos administradores se sentem pouco confortáveis 
ou seguros em autorizar uma publicação, devido ao risco de colher dados e informações 
confidenciais da vida dos emigrantes, mesmo sabendo que a finalidade era acadêmica.  

Por esse motivo, os responsáveis pela coleta de dados da pesquisa sentiram necessidade 
em destacar o uso da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), bem como a GDPR (General 
Data Protection Regulation) da União Europeia, em português RGPD (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados), mesmo que os dados angariados nas surveys fossem usados de 
forma anônima e, quando expostos fossem agregados em estatísticas descritivas. Constata-se 
que é necessário manter a sensação de segurança aos possíveis respondentes, enfatizando a 
seriedade da coleta de dados para fins acadêmicos, assim como salientar a proteção desses 
dados ao publicar os posts de alcance aos brasileiros no exterior. Antagonicamente, os 
brasileiros residentes na França se mostraram mais solícitos a participarem das surveys, de 
forma mais animada e participativa, não havendo contestação quanto à conformidade perante 
as leis europeias e brasileiras que o grupo de pesquisa venha a adotar. 

Em geral, é fundamental observar em comunidades do Facebook, a periodicidade dos 
posts, o grau de engajamento, os indivíduos que mais interagem dentro da comunidade virtual, 
seguindo-se os preceitos da Netnografia (Kozinets, 2010). Os posts produzidos para 
disseminação das surveys precisam conter informativos sobre o intuito da pesquisa, de forma 



 

 

a transparecer credibilidade, igualmente em que precisam ser chamativos e interativos. Foi 
observado por experiência que posts contendo imagens e vídeos chamativos, possuindo as 
bandeiras do país alvo, assim como a brasileira, de maneira não poluente à visão, costumam 
chamar mais a atenção de possíveis participantes. 

Desta forma, é extremamente importante produzir posts interativos, como enquetes 
curtas, ou em formato de perguntas, a fim de se obter engajamento e participação de diferentes 
candidatos à pesquisa. Portanto, estes tipos de postagem apresentam ainda melhores resultados 
quando chamam a atenção de membros ativos da comunidade, uma vez que esses indivíduos 
possuem confiabilidade e popularidade dentre os membros (figura 3). 

Ademais, resultados positivos também aparecem quando é compartilhado o questionário 
das surveys em posts de outrem, que sejam de rápidas leituras e informação, transmitindo a 
mesma seriedade e respeito quanto aos outros membros envolvidos. Por tudo isso, criar 
publicações mais interativas ajudam a atrair mais pessoas ao post e gerar maior engajamento, 
como no exemplo: “Que legal [...]. Vou participar e enviar nos meus grupos de whatsapp de 
brasileiros aqui [...].  Uma pergunta: O resultado da pesquisa será divulgado? Tenho interesse 
de ver”. 

Contudo, nem todas as reações são necessariamente positivas. A título de exemplo, segue 
o comentário de um dos membros do grupo Facebook mostrando o quão desafiador é coletar 
dados de pesquisa para fins acadêmicos: “Partindo do princípio que a produção científica 
brasileira é nula, saudável é ficar longe desse tipo de questionário”. Portanto, há que se ter 
bastante cuidado e criticidade ao escolher o tipo de escrita para não deturpar a pesquisa e 
desfocar o objetivo do estudo. Ter inteligência emocional para saber lidar com uma possível 
mensagem negativa também se mostra essencial.  

Ainda no que se refere à receptividade das publicações, evidenciou-se que no Japão, as 
publicações geram pouco engajamento, pois em geral são tratadas com certa desconfiança, ou 
vistas como spam, vírus ou golpe. Vale sempre que necessário, salientar-se o fato de ser uma 
pesquisa acadêmica e que se estava apenas colhendo informações. 

Em inúmeros grupos do Facebook enquanto divulgava os formulários, os posts 
recebiam chuvas de desconfianças. As pessoas afirmavam nos comentários que era 
spam, que o link era um vírus, que o formulário era para roubar dados e que eu era 
um perfil fake. Em suma, os comentários, no geral, indagavam a credibilidade da 
pesquisa [...] sempre respondia afirmando sobre o que é a pesquisa [...] uma outra 
parcela de pessoas apoiava o estudo, mesmo sem me conhecer. Por fim, respondia a 
todos os comentários e tentava esclarecer o máximo [...] para conseguir obter os 
resultados no formulário (BIC2). 

Ainda quanto ao Japão, a abordagem se tornava melhor quando era mais direta como em 
comentários ou via inbox. E apesar deles se mostrarem mais participativos, não falavam muito. 
A diferença gigantesca era vista através da França e Japão: os brasileiros agiam com cautela 
no Japão enquanto na França eram receptivos. Já na Bélgica, era exigido um grande esforço 
para uma mínima participação, enquanto na Espanha e Itália os membros se mostraram mais 
acolhedores. Complementarmente ao Facebook, foi utilizado o Linkedin como alternativa para 
ganhar maior quantidade de respostas, dado que contatos adicionados às redes dos 
pesquisadores, em geral, aceitam melhor responderem aos questionários enviados para seu 
inbox.  
4.2. Ações para realização de entrevistas remotas  

Os textos pesquisados acerca da realização de entrevistas remotas dizem mais respeito 
aos protocolos do que às reais dificuldades enfrentadas. Portanto, o propósito desta seção é o 
de trazer a experiência de pesquisadores que enfrentaram desafios de campo da pesquisa 
remota, visando relatarem suas experiências e chamarem os colegas para o debate. 

No tocante à busca por entrevistados, o coordenador do grupo de pesquisa destaca que 
antes da pandemia já havia tentado realizar encontros online para a realização de entrevistas 



 

 

semiestruturadas, sem sucesso. Em um primeiro momento, pode parecer que o recolhimento 
das pessoas em casa e a mudança nos hábitos de trabalho com a migração para o modo remoto 
e reuniões virtuais facilitaram a abordagem, embora não tenha sido essa a percepção do mesmo: 

Conseguimos realizar 36 entrevistas online em janeiro de 2021 com empresários 
brasileiros na Alemanha e Suíça, mas a oportunidade surgiu pela parceria que 
estabelecemos com pessoas chave nessas localidades. Tentamos, durante todo o ano 
fazer outras entrevistas, em outros países, mas a falta de um ‘intermediário’ foi 
percebida (CGP). 

De fato, todos os pesquisadores entrevistados que buscaram fazer contatos com possíveis 
entrevistados via e-mail ou mensagens diretas nas redes sociais, também relataram que o 
retorno foi muito baixo. Um dos pesquisadores sênior, destacou que via grupos de Whatsapp o 
contato também foi difícil. 

A gente faz a postagem, mas sente muito receio por parte dos membros dos grupos. 
Muitos pensam que a entrevista é para alguma reportagem e respondem que não 
gostariam de aparecer em jornais ou revistas – é bastante trabalhoso explicar o que é 
um processo de entrevista científica (PS1). 

Uma primeira contribuição para a discussão sobre a realização de entrevistas remotas diz 
respeito às dificuldades encontradas pela falta de conhecimento do que um cientista faz, e, 
consequentemente, como ele trabalha. Bem como a desconfiança do brasileiro em fazer contato 
com estranhos via redes sociais ou mensagens de telefone. Conforme relatado na sessão 
anterior, muitos dos contatados pensam estar experimentando algum tipo de trote ou golpe para 
conseguir dados pessoais. Como lidar com essa situação? Não basta criar protocolos 
relacionados a quem deve ser o respondente, como se operacionalizar a gravação e o 
armazenamento do áudio se não se constrói um protocolo de abordagem. 

A experiência dos pesquisadores e bolsistas entrevistados sugere que links com os 
protocolos de proteção dos dados (tal como a conformidade com a LGPD, com a página do 
projeto de pesquisa, ou mesmo para publicações ou comunicações cientificas anteriores, devem 
ser disponibilizados para que o respondente possa se sentir mais seguro em relação ao que se 
pretende. Porém, do ponto de vista da comunicação, oferecer um ‘bombardeio’ de informações 
pode ter um efeito negativo no entrevistado, que não vê como sua contribuição individual pode 
ajudar no trabalho. 

Outra questão importante a ser discutida é a busca pela minimização de vieses entre 
diversos entrevistados remotamente. Apesar de muitos desses trabalhos serem qualitativos e 
exploratórios, o que minimiza a necessidade de validações estatísticas, costuma-se sugerir a 
metodologia de amostragem, não probabilística e por conveniência chamada de bola de neve 
(Atkinson & Flint, 2001), adequada para identificar entrevistados de difícil acesso. Nesse caso, 
os primeiros respondentes identificados são solicitados a indicarem outras pessoas que 
possuam as mesmas características desejadas pelo pesquisador. E assim sucessivamente, faz-
se contato e, quando a nova entrevista se concretiza, solicita a este que indique novos 
entrevistados. O processo se encerra quando o tamanho da amostra mínima é atingido ou 
quando as indicações não resultam em novos nomes, atingindo-se a saturação (Atkinson & 
Flint, 2001). 

Ainda como uma decorrência da desconfiança dos entrevistados em potencial com o 
contato remoto, destaca-se, por experiência dos pesquisadores entrevistados para o presente 
artigo que é essencial um contato prévio do respondente que indicou o novo respondente, para 
que a mensagem não seja em vão. “Quando um entrevistado faz contato com outros potenciais 
respondentes a possibilidade de conseguirmos fazer a entrevista é bem maior. Talvez três vezes 
mais fácil” (PS2). 

Porém, para que esse contato seja feito, é preciso que o entrevistado “compre” a ideia do 
projeto de pesquisa. O Coordenador do grupo de pesquisa relata que tenta fazer contato com 
respondentes nos EUA, Europa, Japão e Austrália, mas que só em alguns lugares é que obtém 
êxito na tarefa.  



 

 

A gente manda, na maioria das vezes, o mesmo texto. Mas os respondentes da 
Alemanha se engajam no projeto de pesquisa e participam. Já os moradores da França 
não. Talvez possa existir algum fator que motive brasileiros residentes de 
determinados países, mas sinceramente, ainda não identificamos nenhum padrão de 
comportamento (CGP). 

Uma vez confirmada e agendada a entrevista, é preciso enviar um lembrete no dia 
anterior, para garantir sua participação. Os pesquisadores entrevistados para o presente artigo 
não relataram nenhuma vantagem ou desvantagem relativa aos meios disponíveis: Google 
Meets, Zoom, Skype, etc. Sugere-se apenas evitar aplicativos menos utilizados ou algum que o 
entrevistado necessite baixar em seu dispositivo para fazer a entrevista. 

Uma outra recomendação é que antes de inicia-la é preciso explicar bem o propósito da 
entrevista, assim como o protocolo de segurança de dados, solicitando a permissão para gravar 
e arquivar a conversa. O pesquisador sênior 1 relatou que já passou por situações onde a 
entrevista demorou menos tempo do que a explicação. Outra ocorrência é a expectativa do 
entrevistado em relação à quando a entrevista ‘vai ao ar’ ou ‘em qual canal do Youtube vai 
passar?’. É preciso deixar bem claro que se trata de uma entrevista acadêmica, que não vai ser 
postado em nenhum blog ou matéria jornalística. 
4.3. Os desafios da netnografia  

Nesta seção, a netnografia é ilustrada como um método para explorar e analisar o fluxo 
de informações, interações entre membros, padrões de comportamento de comércio e 
divulgação de serviços online de uma comunidade de imigrantes brasileiros estabelecida na 
Austrália. Para selecionar o grupo a ser estudado, foi utilizado um método semelhante ao 
proposto por Kozinets (2010) no qual as comunidades online devem ter, de preferência: (i) 
tópico ou grupo, com foco e segmento relevante à pesquisa, (ii) maior “tráfego” de 
lançamentos, (iii) um maior número de mensagens distintas, (iv) dados mais detalhados ou 
descritivamente ricos, e (v) mais interações entre os membros, do tipo exigido pela questão de 
pesquisa. Aqui, os pesquisadores entrevistados para a realização do artigo trazem as maiores 
contribuições para o debate. As comunidades online distinguem-se quando se muda a rede 
utilizada, por exemplo, o Instagram não tem grupo fechado ou aberto (como o Facebook) 
apenas páginas de empresas, projetos ou pessoas. Isso significa que é muito mais complexo 
encontrar um cenário de pesquisa netnográfica no Facebook do que no Instagram, por exemplo. 

Outro tópico sensível é que algumas redes são segmentadas, como o caso do Linkedin. 
Nesse sentido, determinados tópicos exigem redes diferentes para a pesquisa. 

Uma vez escolhida a rede, o desafio seguinte é encontrar a comunidade a ser estudada, 
conforme proposto por Kozinets (2010). Faz-se necessário um árduo trabalho de cadastramento 
em diversos grupos em potencial (no caso do Facebook), para que seja possível identificar qual 
dentre eles é aquele com o maior número de postagens. “Já ficamos mais de três meses entre o 
processo de ser aceito na comunidade e começar a identificar aquelas que tem mais postagens” 
(BIC1). Para um aluno de graduação ou pós-graduação, ou mesmo um mestrando, esse prazo 
pode inviabilizar sua pesquisa. 

Mas mesmo exitosos na tarefa de se cadastrar em alguns grupos (comunidades online), é 
preciso romper a barreira do algoritmo para conseguir identificar quais daqueles grupos 
possuem maior número de interações. Aqui talvez seja o grande desafio de um pesquisador que 
queira fazer uma netnografia abrangente. O Coordenador do grupo de pesquisa destacou que, 
em determinado momento, uma das suas bolsistas conseguiu identificar uma maneira de checar 
a quantidade de postagens em um grupo de Facebook. Ela entrava no grupo e usava a 
ferramenta de pesquisa. Digitava ponto “.” como termo a ser procurado e clicava em 
‘pesquisar’. As postagens eram organizadas das mais recentes às mais antigas. Depois de 
realizarem essa metodologia por algumas semanas, a rede bloqueou esse tipo de pesquisa. 
“Voltou a funcionar algumas vezes digitando “a” ao invés do ponto “.” Mas depois parou 
novamente” (CGP).  



 

 

O fato é que o algoritmo nunca traz certeza da real interação em um grupo ou página de 
rede social. Dessa forma, dadas a dificuldade de identificar as comunidades, ou páginas (no 
caso do Instagram, Linkedin, etc), há um desafio ainda maior de se criar um protocolo de 
pesquisa netnográfica para analisar postagens que ficam disponíveis por muitos anos. Não é 
incomum um membro novo identificar um questionamento feito meses atrás e trazer o tema à 
tona, novamente. O mais viável é fazer uma ‘pergunta isca’ – uma pergunta sobre algum tema 
que as pessoas do grupo (ou página) possam responder e, a partir daí, iniciar sua avaliação das 
interações. Além desse recurso podem ser criadas postagens mais lúdicas, com figuras ou 
chamadas mais atrativas graficamente.  

 
5. Considerações Finais 

Lembrando que o presente artigo tinha como objetivo trazer para o debate alguns aspectos 
dos diferentes métodos de pesquisa à distância e relatar as soluções encontradas em uma 
pesquisa desenvolvida por um grupo de pesquisadores que estuda brasileiros no exterior. 

Destaca-se que a primeira contribuição que o artigo traz é de cunho prático, uma vez que 
as soluções identificadas aqui podem ir ao encontro do que muitos outros pesquisadores 
estejam vivenciando neste momento. Dessa forma, espera-se que as considerações 
apresentadas na seção anterior possam vir a embasar futuros protocolos de pesquisas remotas. 

Em termos teórico-metodológicos o artigo visa expandir o arcabouço de métodos de um 
pesquisador que depende do acesso remoto aos respondentes, e traz à tona um tema relevante 
de ser discutido nos tempos atuais, propondo caminhos a serem seguidos. Isso por que 
recomendações de como realizar postagens nas redes sociais visando a veiculação de 
questionários, desafios e barreiras enfrentadas e recomendações para coleta de dados remotas 
incluindo como conduzir as entrevistas e a netnografia foram pontuadas. 

Como limitações, o artigo se atém à literatura acadêmica disponível, a qual é muito 
restrita. Em geral, essa literatura possui um cunho mais de defender a metodologia do que 
explorar os aspectos práticos de como alcançar os objetivos de coleta. Apesar da quantidade de 
tempo dispendido na pesquisa e da multiplicidade de países envolvidos, cada pesquisa tem um 
propósito específico. Neste sentido, é bem possível que pesquisadores lidando com outros 
temas possam ter diferentes problemas e soluções.  

No tocante a sugestão para estudos futuros, uma série de caminhos são propostos: (i) 
aprofundar o entendimento dos algoritmos das redes sociais e discutir como podem criar vieses 
indesejados, (ii) debater a contribuição da página de insigths (quadro de dados de alcance e 
impacto) que as redes sociais oferecem e sua capacidade de avaliar a eficiência de cada 
postagem;  (iii) identificar outros métodos de pesquisa que usem a coleta remota, (iv) testar e 
relatar experiências em outros contextos de indivíduos e temas, por exemplo. 
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Resumo: este artigo teve por objetivo analisar o perfil sociodemográfico e empreendedor de 
mulheres brasileiras imigrantes em Toronto, no Canadá, bem como características dos negócios 
em si. Realizou-se uma pesquisa qualitativa do tipo exploratório-descritiva, bibliográfica e de 
campo, tendo sido aplicados 47 questionários e realizadas 22 entrevistas semiestruturadas. As 
respondentes são majoritariamente da região Sudeste brasileira, branca, casada, com filhos e 
idade entre 30 e 59 anos, alto nível de escolaridade e de proficiência em inglês. A maioria dos 
negócios são de pequeno porte/individuais, do setor de prestação de serviços. O mercado-alvo, 
em sua maior parte, é de “brasileiros/as residentes no Canadá”, portanto, “étnicos e coétnicos. 
A importância de networking às atividades empreendedoras é amplamente reconhecida. 
Pontuou-se dificuldade relacionada ao balanceamento trabalho-família, o que requer 
aprofundamento em estudos futuros sobre a influência de recursos familiares e dos papéis de 
gênero nos caminhos do empreendedorismo de mulheres imigrantes brasileiras no Canadá.  
 
Palavras-chave: Empreendedorismo Imigrante. Brasileiras. Toronto. Canadá.  
 
 
1 Introdução 

 
A discussão das consequências dos movimentos migratórios para os países anfitriões tem se 
intensificado ao longo dos anos, apesar destes fluxos populacionais não compreenderem, 
exatamente, um fenômeno novo. Estudos têm sido dirigidos, por exemplo, para os impactos 
sociais e econômicos destes grandes fluxos migratórios (CRUZ; FALCÃO; MANCEBO, 2019; 
TRENZ; TRIANDFYLLIDOU, 2017; SCHIMMELE; WU, 2015; SUMMERS, 2015), bem 
como para a influência destes movimentos demográficos no redesenho dos países no que se 
refere a aspectos da divisão internacional do trabalho (KERWIN, 2020; BAENINGER, 2018; 
DE HASS, 2010; SASSEN, 1988). 
Além disso, estudos têm apontado para o empreendedorismo como uma das formas de inclusão 
nas sociedades receptoras e de ascensão econômica do imigrante (MACHADO; HOSSEIN; 
FALCÃO; CRUZ, 2021; AKBAR, 2019; CRUZ; FALCÃO; BARRETO, 2017; 
KLOOSTERMAN; RATH, 2003; RATH, 2000; PORTES; ZHOU, 1992). 
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Em relação à produção de conhecimento sobre o fenômeno ora em foco, também há evidências 
de que o interesse acadêmico pelo tema “empreendedorismo étnico e de imigrantes” tem 
crescido (GOMES; BOURLEGAT, 2020; CRUZ; FALCÃO 2016; MA; ZHAO; WANG; LEE, 
2013). No Brasil, particularmente, o foco da literatura acadêmica produzida sobre o tema inclui 
tanto o percurso migratório e empreendedor de imigrantes brasileiros em diferentes países 
(FALCÃO et al., 2022; FALCÃO et al., 2021; FALCÃO et al., 2021a; MACHADO et al., 
2021a; 2021b; CRUZ; FALCÃO; BARRETO, 2018; CRUZ et al., 2017) quanto o 
empreendedorismo de imigrantes estrangeiros no país (DINIZ; GUIMARÃES; FERNANDES, 
2019; CRUZ; MANCEBO; FALCÃO, 2018). 
Ao voltarmos o olhar para o recente cenário de mudanças e instabilidade econômica e social, 
no Brasil, verifica-se um movimento de intensificação da emigração de brasileiros para o 
exterior, sendo o Canadá um importante destino de migração brasileira (FALCÃO et al., 2022; 
FALCÃO et al., 2021; MACHADO et al., 2021a; 2021b; MACHADO et al., 2020; SEGA, 
2018; 2021; SILVA, 2017). Não obstante a história entre Brasil e Canadá datar do período 
colonial português e francês, o que se tem verificado é que tanto em termos econômicos quanto 
políticos e migratórios, não há um grande montante de pesquisas voltadas a esta relação 
(BARBOSA, 2017). No entanto, estudos precursores procuraram analisar o fenômeno da 
imigração brasileira para a América do Norte (GOZA, 1994; MARGOLIS, 1994; 2013), bem 
como para o Canadá (GOZA, 1999), particularmente.  
Assumindo-se o ponto de vista temático do empreendedorismo imigrante brasileiro no contexto 
canadiano, é preciso reconhecer que pouco ainda se sabe sobre este fenômeno. Assim sendo, 
ao se considerar o aumento consistente da população brasileira imigrante no Canadá, bem como 
algumas lacunas de conhecimento sobre suas atividades e características empreendedoras 
(FALCÃO et al., 2022; FALCÃO et al., 2021; 2021a; MACHADO et al., 2021; 2021a; 2021b), 
considera-se relevante explorar um aspecto que merece atenção, qual seja, discutir aspectos do 
empreendedorismo feminino de imigrantes brasileiras no Canadá. Portanto, este artigo tem por 
objetivo analisar o perfil sociodemográfico e empreendedor de mulheres brasileiras imigrantes 
em Toronto, bem como características dos seus negócios em si. 
Do ponto de vista teórico, o artigo visa ampliar o entendimento da estruturação dos negócios 
de imigrantes brasileiras, sobre seus fatores relacionados e condicionantes, dado que se trata 
de uma nacionalidade ainda pouco estudada no Canadá. Em termos práticos, busca-se 
contribuir por meio do apontamento de “caminhos” para que futuras/atuais empreendedoras 
imigrantes brasileiras possam atuar com maior precisão na gestão dos negócios.  
 

 
2 Evolução do Conhecimento sobre Empreendedorismo Étnico e Imigrante 

 
Em linhas gerais, os estudos voltados ao empreendedorismo étnico e imigrante apresentam-se, 
caracteristicamente, em interação disciplinares (CRUZ; FALCÃO, 2016; MA et al., 2013; 
ALIAGA-ISLA; RIALP, 2013), sendo que entre as áreas do conhecimento formadoras deste 
campo, pelo menos em seus primórdios, têm-se a influência da sociologia e da geografia 
(estudos urbanos), além  da perspectiva de aspectos sociológicos e econômicos, amparada na 
análise comparativa da geração de renda dos diversos grupos étnicos (PORTES; ZHOU, 1992), 
e na teoria dos capitais de Bourdieu (1986), tendo sido alguns autores cruciais na criação e 
conformação dessas linhas de investigação (ALBA; NEE, 2014; ZHOU, 2004; ALBA; 
LOGAN, 1993; PORTES; ZHOU, 1992).  
Entre as dimensões seminais do campo de “negócios imigrantes”, destacam-se as abordagens 
econômica, político-institucionais e do ambiente social, tendo por principais direcionamentos 
as seguintes correntes de estudo: (i) “minorias étnicas e enclaves” (BONACICH, 1973); (ii)  



 

 

 
“desvantagens no mercado de trabalho e trabalho autônomo” (LIGHT, 1979; PORTES; ZHOU, 
1992); (iii) “empreendedorismo étnico” (BONACICH, 1993); (iv) “modelo interativo” ou 
“abordagem integrativa (econômica/institucional)” (WALDINGER; ALDRICH; WARD, 
1990); (v) “economia política dos negócios de imigrantes” (SASSEN, 1991); e (vi) “negócios 
de imigrantes e o papel do governo” ou “estrutura político-institucional” (BONACICH, 1993). 
Vários autores têm apontando para a importância das características gerais do 
empreendedorismo étnico e imigrante, incluindo o seu ambiente social (PORTES; ZHOU, 
1992; CRUZ; FALCÃO; BARRETO, 2017). Dentro desta perspectiva, uma abordagem que se 
destaca é aquela que enfatiza aspectos sociológicos do fenômeno, o que abrange os impactos 
da formação de redes de apoio/suporte de imigrantes durante o início dos seus negócios (ELO; 
VOLOVELSKY, 2017).  
Assim, um elemento-chave apontado por vários autores para o empreendedorismo étnico e de 
imigrantes é a formação de redes sociais, as quais funcionam tanto como um mecanismo de 
apoio quanto um direcionador na seleção de destinos e oportunidades de negócios, sendo 
observadas a ocorrência de três tipos de redes: de origem (étnica, nacional), de destino e de 
prática (da indústria) (DRORI; HONIG; WRIGHT, 2009). Ademais, verificou-se que redes 
formadas nos “enclaves étnicos” reduzem as barreiras da imigração, ampliam as oportunidades 
econômicas e podem promover um ecossistema de empresas fornecedoras próprias desse 
mercado (PORTES; ZHOU, 1992; DRORI; HONIG; WRIGHT, 2009; CRUZ; FALCÃO; 
BARRETO, 2018). 
De um modo geral, pode-se considerar que há, basicamente, dois tipos de empreendedores 
imigrantes: os que são socialmente identificados com as suas comunidades étnicas e os que não 
se identificam com elas, sendo que os primeiros tendem a ser mais propensos a se tornarem 
empreendedores do “enclave étnico”, além de buscarem também melhorar sua comunidade por 
meio de ações altruístas, ajudando até mesmo um futuro concorrente a se estabelecer (LEE, 
1999). Com esta ideia em mente, Cruz, Falcão e Mancebo (2019) desenvolveram um 
framework para a taxonomia de negócios imigrantes/étnicos (mercado de nicho étnico; 
mercado de produtos exóticos para o cliente local; interesses específicos negócios de minorias 
intermediárias; mercado genérico local), tendo por referência a afiliação com a comunidade 
étnica (sim/não) e o mercado-alvo (étnicos e coétnicos; consumidor local).  Pode-se dizer que 
a referida proposta de taxonomia de oportunidades de negócios étnicos/imigrantes, avança 
sobre a perspectiva proposta por Portes e Zhou (1992), ao possibilitar que os quatro tipos de 
oportunidades de negócios sejam analisados a partir de suas dinâmicas nas redes de 
relacionamento, interações com os clientes, adaptações nos produtos e/ou serviços, relações de 
trabalho, entre outros aspectos, na medida em que se decide por uma determinada oportunidade 
(MACHADO et al., 2021a).  
Mais recentemente, verificam-se propostas para avançar as fronteiras dos estudos voltados ao 
empreendedorismo étnico e imigrante, a partir da busca de um olhar à inter-relação entre este 
fenômeno e a governança urbana. Nesta corrente de estudos, se tem sugerido cinco novos 
caminhos de pesquisa: (i) ir além dos limites da cidade; (ii) ir além da metrópole e explorar 
áreas rurais e periféricas; (iii) ir em direção das condições para a sobrevivência das 
empresas/pequenas empresas; (iv) ir além da descrição – em grupos étnicos já bastante 
conhecidos; e (v) ir além do impacto unidirecional, portanto em direção a um contexto 
multinível (RATH; SCHUTJENS, 2019). 
Uma outra fronteira do campo de estudos, diz respeito à discussão do empreendedorismo étnico 
e imigrante à luz das teorias administrativas e organizacionais, tendo por objetivo compreender 
a dinâmica dos negócios, bem como propor modelos que venham a ampliar a chance de 
sobrevivência destas organizações (MACHADO et al., 2021; 2021a; 2021b). 
 



 

 

 
3  Algumas Aproximações da Imigração Brasileira no Canadá 

 
Reconhece-se que o Canadá é um país que tem visto na imigração um meio para o seu 
crescimento demográfico e econômico (FRAGA, 2018; MACHADO et al., 2020; 2021; 2021a; 
2021b), tendo adotado uma política de imigração seletiva baseada na qualificação e habilidades 
profissionais (BORJAS, 1991; KNOWLES, 2016), além de incorporar o multiculturalismo 
como política de Estado (MACHADO; TEIXEIRA, 2019; CAMERON, 2004). A partir de 
2002, o Canadá adotou oficialmente três tipos fundamentais de residência permanente: (i) 
reagrupamento familiar; (ii) econômico; (iii) humanitário (FRAGA, 2018). 
Apesar da imigração ser vital à sociedade e à economia canadiana, não se pode afirmar que 
este fenômeno seja isento de tensões sociais e políticas, dentre as quais pode-se apontar as 
“barreiras” à entrada no mercado de trabalho (FRAGA, 2018), resultante da discriminação de 
imigrantes (TAYLOR, 2019), o que, aliás, não se mostra incomum em sociedades 
multiculturais (NABAVI; LUND, 2016).  
No caso da emigração brasileira, nota-se que – principalmente – desde os anos 1980, brasileiros 
têm buscado destinos da América do Norte ou Europa. Nas décadas de 1990 e 2000, a crise 
político-econômica e a violência/insegurança impulsionaram fluxos migratórios brasileiros 
crescentes (SEGA, 2018), sendo Toronto (na Província de Ontário) um dos principais destinos 
daqueles que se mudaram para o Canadá (FALCÃO et al., 2022; MACHADO et al. 2021; 
FRAGA, 2018; SEGA, 2018). Em linhas gerais, o Canadá tem se apresentado como um 
importante destino de migração brasileira, vindo a ser amplamente aceita a motivação não 
exclusivamente por razões econômicas no Brasil, mas de um estado de insegurança mais amplo 
(MACHADO et al., 2021; 2021a; 2021b; SEGA, 2021; 2018; SCHERVIER, 2005).  
Assim, se por um lado se constatam elementos tendentes a “expulsar” esse cidadão brasileiro 
do Brasil, por outro, é de se notar também fatores que tendem à sua “atração” pelo Canadá 
(MACHADO et al., 2021; 2021a; 2021b), o que, muitas vezes, pode recair em uma 
representação positiva, otimista e romantizada (SEGA, 2021).  
Em relação a traços do perfil sociodemográfico, verifica-se que esses imigrantes brasileiros 
geralmente possuem alta qualificação e pertencem a classe média-alta no país de origem 
(MACHADO et al., 2021; SEGA, 2018). Apesar disso, não se pode dizer que o status da 
condição laboral de newcomers brasileiros seja favorável no Canadá (MACHADO et al., 2021; 
2021a; 2021b), não sendo incomum que os mesmos encontrem trabalho no setor informal, 
muitas vezes em empreendimentos de portugueses, em ramos de atividade como construção 
civil, serviços de limpeza, restaurantes, entre outros tipos de trabalhos de menor remuneração 
(MARGOLIS, 2013). A partir de pesquisa empírica realizada na GTA (The Greater Toronto 
Area), verificou-se também que a maior parte dos negócios de imigrantes brasileiros, 
contratavam majoritariamente mão de obra brasileira, por várias razões (FALCÃO et al., 2021; 
MACHADO et al., 2021; 2021a; 2021b). 
Quanto as estratégias adotadas por imigrantes brasileiros adultos, para entrar no Canadá, a 
principal é aquela que se dá por meio da obtenção do visto de estudante (MACHADO et al.; 
2021; 2021a; 2021b), sendo que desde o início de sua permanência, começam a construir redes 
de relacionamento (MACHADO et al.; 2021; SEGA, 2018), assim como a chamada 
“experiência canadense”, aspecto fundamental para obter emprego e/ou crédito bancário 
(MACHADO et al., 2021b; TRILOKEKAR; EL MASRI, 2019; DAM; CHAN; WAYLAND, 
2018; SÁ; SABZALIEVA, 2018). Durante o estágio inicial da imigração, muitos também 
desenvolvem habilidades com o idioma local e experiências de trabalho no país, o que os 
habilita a solicitar o status de residentes permanentes (FALCÃO et al., 2021). 
 
 



 

 

 
4  Método  

 
Trata-se de uma pesquisa multimétodos, composta de uma etapa quantitativa descritiva, que se 
valeu de questionários enviados para 47 mulheres empreendedoras estabelecidas na GTA, 
seguida de uma etapa qualitativa, na qual foram realizadas 22 entrevistas semiestruturadas face 
a face, além de observação assistemática nos locais dos empreendimentos (ruas, bairros, 
empreendimento em si). Portanto, as principais técnicas de coleta de dados utilizadas foram a 
observação assistemática, a aplicação de questionários e a entrevista semiestruturada 
(GHAURI; GRØNHAUG; STRANGE, 2020). 
Para fins de seleção da amostra, foram definidos os seguintes critérios: (i) ser de nacionalidade 
brasileira, atuando como empreendedora, independentemente do ramo, porte ou da idade do 
negócio; (ii) tempo variado de estada no Canadá; (iii) idades variadas; (v) formação 
educacional/acadêmica variada.  
Antes da chegada do pesquisador responsável pela de campo, em Toronto, por meio da 
utilização de um roteiro específico de entrevista semiestruturada, uma primeira entrevista foi 
realizada tendo por foco uma representante consular do Canadá (RCC), na cidade de São 
Paulo/BR. Saliente-se que tal estratégia se mostrou importante, entre outros aspectos, para 
facilitar o acesso ao campo de pesquisa no Canadá.  
A etapa que se seguiu foi a de levantamento de dados secundários sobre os negócios e as 
localidades que mais concentram imigrantes brasileiros em Toronto, assim como o estudo 
bibliográfico sobre o tema. Com vistas à identificação de negócios de imigrantes de brasileiras, 
realizou-se uma observação assistemática, in loco, por meio de “caminhadas” em locais de 
maior concentração de imigrantes brasileiras e de “conversas” com empreendedoras locais, a 
fim de confirmar se os negócios eram de fato de brasileiras. Foram percebidos, adicionalmente, 
aspectos visíveis dos negócios (por ex.: utilização de símbolos que remetem à nacionalidade, à 
cultura brasileira, à língua portuguesa etc.). Neste estágio da investigação, notas de campo 
foram úteis para registrar impressões e insights oriundos destas observações. 
Outra estratégia adotada para a prospecção de potenciais participantes da pesquisa, foi a 
verificação de propagandas em jornais e/ou revistas da comunidade étnica da lusofonia, 
principalmente os veículos dirigidos por imigrantes brasileiros/as. A investigação de redes 
sociais (LinkedIn e Facebook) complementou a busca por participantes. Uma vez identificados 
os negócios/empreendedoras, estabelecia-se contato por e-mail e/ou telefone e/ou rede social, 
a fim de efetivar o convite. Além disso, valeu-se da técnica de amostragem snowball (BAILEY, 
2019), com indicações dadas pelas respondentes. 
A aplicação dos questionários ocorreu por via eletrônica, por meio do Google Forms, tendo o 
instrumento os seguintes itens norteadores: (i) perfil sociodemográfico; (ii) decisão de deixar 
o Brasil e aspectos voltados à imigração; (iii) abertura da empresa no Canadá e aspectos da 
experiência empreendedora; (iv) perfil dos negócios em si; (v) relato sobre seu negócio atual; 
(vi) relato sobre repatriação. A amostra adotada para a survey foi do tipo não probabilística e 
intencional (GHAURI; GRØNHAUG; STRANGE, 2020), contanto com 47 participantes.  
As entrevistas tiveram como foco aspectos relacionados à experiência migratória, experiências 
profissionais e/ou empreendedoras anteriores, assim como questões atitudinais e/ou 
comportamentais voltadas ao empreendedorismo, entre outros pontos. Nesta etapa da 
investigação, foram realizadas 22 entrevistas, a partir do critério de conveniência (SAMPIERI; 
COLLADO; LUCIO, 2013). 
Para a análise dos dados obtidos por meio da survey, utilizou-se estatística descritiva simples; 
no que se refere à interpretação dos dados oriundos das entrevistas, utilizou-se o método de 
análise de conteúdo (BARDIN, 2011). Os resultados obtidos foram posteriormente  
 



 

 

 
confrontados com a literatura recente sobre o tema, a fim de concretizar os objetivos da 
pesquisa e de contribuir para o avanço do campo de estudo. 
 
 
5  Resultados e Discussão 
 
Apresentam-se os resultados do estudo com 47 (quarenta e sete) empreendedoras imigrantes 
brasileiras (EIB) no Canadá, 22 (vinte e dois) das quais, além de terem respondido o 
questionário, também foram entrevistadas. Adicionalmente, foram entrevistados 02 (dois) 
representantes consulares, um do Brasil (RCB) e outra do Canadá (RCC).  
 
5.1 Levantamento da caracterização sociodemográfica  
 
Alguns aspectos relacionados ao perfil sociodemográfico das EIB, são apresentados no quadro 
a seguir:  
 

Quadro 1– Perfil sociodemográfico das 47 participantes 
Cor Estado civil Idade (anos) 
Amarela 8,51% Casada 65,96% Entre 25 e 29 6,38% 
Branca 61,70% Divorciada 14,89% Entre 30 e 34 17,02% 
Parda 23,40% Solteira 10,64% Entre 35 e 39 14,89% 
Preta 6,38 Separada 4,26% Entre 40 e 44 14,89% 
  Viúva 2,13% Entre 45 e 49 10,64% 
  N/A 2,13% Entre 50 e 54 8,51% 
    Entre 55 e 59 12,77% 
    Entre 60 e 64 8,51% 
    Entre 65 e 69 2,13% 
    Entre 70 e 74 2,13% 
    N/A 2,13% 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A maioria da amostra declarou possuir filhos (72,34%, n=34), além de ser oriunda da Região 
Sudeste brasileira, com destaque para São Paulo (36,2%, n=17), Minas Gerais (23,4%, n=11) 
e Rio de Janeiro (12,8%, n=6), Estados que correspondem que correspondem àqueles com os 
maiores Produtos Internos Brutos do país, o que de certa forma, pode vir a colocar em questão 
uma possível migração econômica tradicional, movida exclusivamente pela falta de recursos 
(MAYBLIN, 2019). Em relação ao Estado de São Paulo, particularmente, a cidade de São 
Paulo mostrou-se como o local onde a maioria das participantes viviam antes de migrar para o 
Canadá (18,33%, n=11).   
Referente ao que faziam no Brasil antes da migração para o Canadá, 55,32% (n=26) 
responderam que eram empregadas, 29,79% (n=14) empresárias e 12,77% (n=6) que não 
trabalhavam. Relativo à sua ocupação na ocasião de saída do Brasil, são similares aos achados 
de Cruz, Falcão e Barreto (2018), reforçando que, entre as empresárias imigrantes, a causa da 
migração exclusivamente econômica não é tão forte. 
Quanto ao nível de escolarização, verificou-se um alto nível educacional formal (40,4% = 
Graduação; 38,3% = Pós-graduação), o que corrobora diversos trabalhos que apontam que o 
imigrante brasileiro tende a ter um alto grau de escolaridade, posicionando os brasileiros como 
 



 

 

 
imigrantes mais qualificados, por exemplo, quando comparados com outras nacionalidades que 
imigram para a Austrália (Cruz et al., 2016).  
Verificou-se também um nível alto declarado de proficiência em inglês em habilidades de 
leitura (85,11%, n=40), fala (78,72%, n=37), escrita (70,21%, n=33) e compreensão (91,49%, 
n=43). Em francês – outra língua oficial do Canadá –, contrariamente, verificou-se um nível 
significativamente mais baixo de proficiência em leitura (Lê muito bem, 8,51%, n=4), fala 
(Fala bem, 2,13%, n=1), escrita (Escreve bem, 2,13%, n=1) e compreensão (Compreende bem, 
8,51%, n=4).  
No tocante à questão linguística do brasileiro, Finardi e França (2016) destacam que a formação 
na língua inglesa é incipiente. Bozorgmehr e Ketcham (2018), por sua vez, apontam a 
importância, para o sucesso do empreendedor imigrante, de falar a língua nativa. Portanto, o 
alto índice de respondentes que declararam ler, falar, escrever e compreender muito bem em 
língua inglesa, sugere estar vinculado com o fato de muitos delas terem experiências 
empresariais – como empreendedoras e/ou executivas –, além de elevado nível educacional 
formal, do que propriamente por serem brasileiras. 
No caso da língua francesa, especificamente, dado que a cidade de Montreal enquadrou o Brasil 
em uma área de imigração não francófona qualificada para o Governo do Québec, visando 
suprir essa demanda de mão de obra qualificada na província (SILVA, 2017), se poderia 
vislumbrar possibilidades interessantes. No entanto, o baixo nível de proficiência declarado 
pelas respondentes pode sugerir uma certa “resistência” devido às dificuldades linguísticas com 
a proficiência da língua francesa, fato corroborado por Silva (2017), o que, portanto, tende a 
limitar o aproveitamento das possibilidades vislumbradas.  
Ao pensar sobre a relação entre a língua “nativa” e o modelo de negócio imigrante, Bonder 
(2017) destaca que a língua nativa afeta os tipos de negócios e como eles se posicionam. Esta 
visão, de certa forma, está em linha com framework de taxonomia de negócios 
imigrantes/étnicos proposto por Cruz, Falcão e Mancebo (2019), de modo que há que se esperar 
que empresárias com menos habilidade de se expressar no idioma local busquem as estratégias 
dos quadrantes superiores do referido modelo, conforme demonstrado na Figura 1.  
Nesse caso, verifica-se que as empreendedoras imigrantes brasileiras, em Toronto, sobretudo 
quando não possuem domínio do idioma do país de destino, tendem a focalizar as estratégias 
de negócio em um mercado de nicho étnico, o que se alinha aos resultados encontrados por 
Machado et al. (2021a; 2021b). Ademais, um baixo domínio do idioma também pode ter um 
reflexo negativo sobre a situação laboral (conseguir emprego), vindo a agravar a condição 
laboral de chegada, já desfavorável (FALCÃO et al., 2021; MACHADO et al., 2021; 2021a; 
2021b).  
Quanto ao tempo de estada no Canadá, a maioria das participantes apontou estar no país entre: 
10 e 19 anos (31,9% n=15), 3 e 4 anos (21,3%, n=10), 20 e 29 anos (17%, n=8) e 30 e 39 anos 
(12,8%, n=6).   
 
5.2 Motivações para deixar o Brasil e de permanência no Canadá 
 
Buscou-se saber sobre a decisão de deixar o Brasil, uma das principais motivações alegadas 
tem a ver com a questão da “segurança”, o que em alguns casos remete à “falta de segurança”, 
à “sensação de insegurança” ou mesmo à “violência”, em um sentido estrito. A ideia de 
“instabilidade” para planejar a vida em um longo prazo, com vistas a uma melhor qualidade de 
vida, também aparece como uma faceta da alegada “falta de segurança”, visão esta que 
converge com os achados de Machado et al. (2021; 2021a; 2021b), Cruz, Falcão e Barreto 
(2017) e Schervier (2005).  
 



 

 

 
Uma outra motivação para deixar o Brasil e se dirigir ao Canadá, inclusive entre as EIB, tem a 
ver com a busca de desenvolvimento pessoal e profissional, como se pode perceber no 
depoimento a seguir: “Ao emigrar, eles vêm com uma perspectiva profissional, por um 
processo que passa pelo estudo, [...] que se converte em um processo de imigração” (RCB). Há 
ainda a perspectiva de emigrar como estratégia de internacionalização, bem como de 
participação em um ecossistema de inovação maduro, posicionamento este mais comum entre 
os empreendedores/as envolvido/as com startups (FALCÃO et al., 2021a).  
Procurou-se saber, ainda, se as EIB consideravam voltar a morar no Brasil, sendo que neste 
tópico, obteve-se como resultado uma ampla maioria de respostas negativas, (74,5%).  
De certa forma, esses resultados obtidos reforçam o entendimento de que a emigração de 
brasileiros/as que se tornariam empreendedores/as no exterior, possui considerável relação com 
sentimentos de “decepção” e “frustração” com o país de origem, neste caso, o Brasil (CRUZ; 
FALCÃO; BARRETO, 2018). Entre outros possível aspectos, esses sentimentos negativos em 
relação ao país de origem, podem se desdobrar em dois riscos:  (i) acabam por gerar, muitas 
vezes, um sentimento de desconfiança entre os brasileiros, o que pode vir a interferir na 
formação de uma rede empreendedora, e (ii) inibem a realização de negócios transnacionais 
(VON BLOH et al., 2020), uma vez que os empresários não se sentem seguros para investir os 
ganhos no exterior em negócios no Brasil. O risco decorrente dessa “desconfiança” dentro da 
própria comunidade étnica brasileira, sem dúvida é preocupante, sendo possível sugerir que 
este fenômeno se assente na relação ambígua do brasileiro consigo mesmo (MACHADO; 
TEIXEIRA, 2019ª; MACHADO, 2021), entre outras razões. 
Outro fator que não pode ser desprezado, tanto no que se refere ao poder de atração para migrar 
para o Canadá, bem como ao movimento tendente a permanência no país, tem a ver com o que 
se pode chamar de construção do imaginário sobre o Canadá pelas imigrantes brasileiras, 
segundo Sega (2021), uma imagem romantizada e idealizada online.    
 
5.3 Comportamento empreendedor e o perfil dos negócios de EIB 
 
Em relação ao tipo de propriedade dos negócios investigados, a maioria apontou como 
“individual” (76,60%, n=36), seguido de “partnership” (14,39%, n=7). Quando indagadas se 
a empresa se encontrava formalmente registrada, 76,60% (n=36) responderam que “sim”, e 
23,40% (n=11) que “não”. Este resultado, de certa forma, se alinha com a ideia de que não é 
necessariamente incomum no percurso empreendedor imigrante, haver um período inicial de 
informalidade (MACHADO et al., 2021; 2021a; 2021b). 
Buscou-se saber também se as EIB entendiam do negócio antes de atuar na indústria (ramo de 
atividade), sendo que neste quesito 63,83% (n=30) responderam que “sim” e 34,04% (n=16) 
que “não”. Concernente ao porte da empresa, 95,74% (n=45) responderam se tratar de um 
pequeno negócio. Quanto aos setores de atuação, 68,09% (n=32) apontaram “Prestação de 
Serviços”, 17,02% (n=8) “Comercial”, 6,38% (n=3) “Comércio e Indústria” e 6,38% (n=3) 
“Comércio e Prestação de Serviços”. No que se refere aos ramos de atividade, verifica-se uma 
considerável diversificação, com destaque para os segmentos de “Saúde e Bem-estar” (19,1%) 
e de “Alimentos e Bebidas” (14,9%).  
Procurou-se investigar sobre qual era o mercado-alvo dos negócios, sendo os “Brasileiros 
residentes no Canadá” o principal resultado (59,57%, n=28), seguido de “Canadenses” 
(21,28%, n=10), “Outros estrangeiros residentes no Canadá” (10,64%, n=5) e “Turistas 
brasileiros” (2,13%, n=1), 6,36% (n=3) das EIB não responderam.  
A esses resultados, poderiam ser acrescentados alguns achados oriundos da observação 
assistemática, in loco, por meio da qual foi possível visualizar em vários negócios visitados – 
assim como em outros que não chegaram a participar do estudo – diversos “símbolos” em 



 

 

 
referência à cultura brasileira, ao Brasil, ao seu povo, por ex.: presença da bandeira brasileira 
e/ou do Estado de origem da proprietária do negócio – suas cores e “feições” – dentro ou fora 
do estabelecimento (fachada); em restaurantes de comida brasileira, o cliente é recepcionado 
em português, os cardápios estavam em português/inglês, e, em alguns casos, a televisão se 
encontrava ligada em algum programa – normalmente telejornal – de TV paga brasileira, ou 
então ouvia-se música brasileira; outro artefato visível tem a ver com a decoração dos 
estabelecimentos, como quadros, fotos de lugares, povos e outros temas do Brasil, além de 
objetos regionais (artesanato). Além disso, observou-se que a maioria da clientela nos locais 
visitados, era brasileira (imigrante ou turista) e/ou de origem brasileira. 
Do ponto de vista do comportamento do consumidor, Fernandes et al. (2018) ressaltam que os 
objetos (produtos, serviços e negócios) têm passado por reformulações em forma, aparência, 
cor, estilo e sentimento, mudando a maneira como os consumidores os “experienciam” e as 
associações que eles evocam, ou seja, ao serem comprados e usados pelos seus significados, 
podem ratificar o status e a identidade individual ou coletiva. Neste sentido, a partir dos 
resultados quantitativos relativos ao mercado-alvo, bem como aos achados de observação in 
loco, pode-se sugerir, à luz do modelo proposto por Cruz, Falcão e Mancebo (2019), que vários 
desses pequenos negócios visavam um mercado-alvo denominado de “étnicos e coétnicos”, 
portanto, configurando-se predominantemente como um “mercado de nicho étnico”. Além 
disso, a forte presença de símbolos de identificação étnica nos negócios, sugere que as 
empreendedoras tinham identificação com o seu grupo étnico, o que, por sua vez, pode sugerir 
a adoção de “estratégias de enclave” (PORTES; ZHOU, 1992).  
Outro aspecto abordado nesta investigação, é aquela que tem a ver com a elaboração de um 
plano de negócios, anteriormente ao início do empreendimento atual. Neste tocante, verificou-
se que 55,32% (n=26) responderam que não elaboraram um plano de negócios, e 42,55% 
(n=20) apontaram ter elaborado o referido plano. Quanto ao tempo de retorno do capital 
inicialmente investido no negócio, tem-se que a maioria indicou ter havido o retorno em até 1 
(um) ano (42,55%, n=20), sendo que 14,89% (n=7) indicaram que ainda havia ocorrido o 
retorno do investimento inicial.  
Quanto a uma aproximativa (se pensou em...) “intenção” em empreender no Canadá antes de 
sair do Brasil, verificou-se que 72,34% (n=34) responderam negativamente e 27,66% (n=13), 
afirmativamente. De certa maneira, esse resultado contrasta com a opção de carreira vinculada 
à atividade empreendedora – seja por oportunidade ou necessidade – à inserção econômica e 
social da mulher brasileira imigrante no Canadá (FALCÃO et al., 2022).  
Um ponto que também merece destaque é a questão do networking – aqui compreendidos como 
redes amplas de relacionamentos, isto é, que não se restringem à esfera profissional – na 
abertura e gestão do negócio. Assim, buscou-se se a rede de relacionamentos facilitou a 
abertura da empresa/do negócio, ao que 74,47% (n=35) responderam “sim” e 23,40% (n=11) 
“não”; em relação à influência positiva da rede de relacionamentos na gestão do negócio, 
85,11% (n=40) responderam afirmativamente e 14,89% (n=7) negativamente. 
A questão das redes de relacionamentos, entre outros aspectos, pode ter relevância no que se 
refere à sondagem ambiental para antecipar e interpretar mudanças em seu ambiente (SANTOS 
et al., 2014). Ademais, a construção e manutenção de redes de relacionamento tem a ver, 
fundamentalmente, com a busca de acesso a recursos organizacionais e a potenciais clientes 
(MACHADO et al., 2021; 2021a; 2021b). 
 
“[...] eu acredito que sozinha você não chega longe [...] quando o imigrante chega, precisa 
construir um forte networking, algo que eu foco muito aqui [...]”. (E6)   
 
 



 

 

 
No caso do empreendedorismo imigrante de brasileiros/as no Canadá, não parece haver dúvida 
quanto a relevância da criação e manutenção de redes, com vistas a garantir novos contatos 
(potenciais clientes), além de acesso à “informação” etc., fatores fundamentais que podem 
exercer um papel-chave para facilitação de oportunidades econômicas (MACHADO et al., 
2021a), principalmente pela perspectiva de aproveitamento de recursos para estabelecer 
negócios relacionados aos imigrantes (CRUZ; FALCÃO; BARRETO, 2018). No entanto, há 
que se pontuar para o risco de diminuição do potencial positivo desse “capital social”, uma vez 
que se encontrou um certo discurso de desconfiança dentro da própria comunidade étnica 
brasileira (MACHADO et al., 2021b), o que pode ser entendido, pelo menos em parte, por 
meio da relação ambígua do brasileiro consigo mesmo (MACHADO; TEIXEIRA, 2019a; 
MACHADO, 2021).  
De um ponto de vista estritamente qualitativo, também se identificou algo sensível às EIB, que 
tem a ver, entre outros aspectos, com dificuldades relacionadas à “work-family balance”, “As 
dificuldades é…, de dar conta desse negócio, exercendo as atividades de mulher e de mãe [...]” 
(E16). No entanto, a questão de gênero, especialmente no que se refere à “mulher”, ainda 
parece ser um tema de preocupação à sociedade canadiana:  
 
“O que ainda existe, mostrado em todos os jornais canadenses, é a mesma discussão que está 
acontecendo no governo, que ainda tem dificuldade com as questões de gênero. Sim, as 
mulheres têm dificuldades aqui no Canadá, os homens enfrentam menos dificuldades, ou não 
enfrentam nenhuma”. (RCB)  
 
As barreiras enfrentadas pelas mulheres ao empreendedorismo são de várias ordens 
(ABBASIAN; YAZDANFAR, 2013; CHREIM et al., 2018), e nesta direção, pontue-se que o 
governo canadense tem procurado promover políticas de incentivo à aprendizagem e ao 
emprego (BILLORE, 2011; LIDOLA, 2014) com foco em mulheres imigrantes. Ainda no 
contexto canadiano, percebe-se a existência de agências regionais que patrocinam programas 
voltados para mulheres empreendedoras, especificamente, por exemplo, a Western 
Diversification e a Atlantic Canada Opportunities Agency, a Women’s Enterprise Initiative 
(WEI) e a Women in Business Initiative (Orser, 2007). 
Seja como for, não parece pairar dúvida de que as mulheres ainda se encontram, na maior parte 
das vezes, sub-representadas em diversos espaços sociais, o que requer um olhar atento para 
esta questão, inclusive do ponto de vista da reprodução/persistência do discurso patriarcal entre 
os próprios grupos sub-representados (MACHADO; HANASHIRO, 2018).  
 
 
6  Considerações finais  
 
O objetivo deste artigo foi discutir aspectos relativos ao perfil sociodemográfico e 
empreendedor de mulheres brasileiras imigrantes em Toronto, no Canadá, bem como algumas 
características dos seus negócios em si. Este trabalho visa contribuir com a literatura sobre 
empreendedorismo imigrante brasileiro no Canadá, a partir de um enfoque exploratório sobre 
o empreendedorismo de imigrantes brasileiras.  
Com respeito a caracterização sociodemográfica, verificou-se que a maioria se declarou branca, 
casada, com filhos, na faixa etária entre 30 e 59 anos, proveniente principalmente de São Paulo 
e Minas Gerais. Além disso, antes da migração para o Canadá, a maior parte respondeu que se 
encontrava com emprego no Brasil, seguida das que se declararam empresárias no país de 
origem, resultados estes que sugerem que a causa da migração estritamente econômica não 
parece ser tão forte. Verificou-se ainda um alto nível de educação formal entre as participantes,  



 

 

 
o que de certa forma se alinha a diversos trabalhos que posicionam os brasileiros como 
imigrantes qualificados, sendo que no caso do Canadá, também se deve a certos critérios 
seletivos do processo migratório.  
Outro aspecto a se destacar, foi o alto nível declarado de proficiência em inglês, o que tende a 
se mostrar importante para o sucesso do/a empreendedor/a imigrante, sobretudo nas áreas 
predominantemente anglófonas do Canadá. Contudo, verificou-se um baixo nível declarado de 
proficiência em francês, o que, por sua vez, pode limitar o aproveitamento de oportunidades 
laborais e de negócios, principalmente nas áreas onde predomina a influência francófona.  
No caso das empreendedoras imigrantes brasileiras, em Toronto, principalmente quando não 
possuem domínio do idioma do país de destino, notou-se uma certa inclinação a concentrar as 
estratégias de negócios no mercado de nicho étnico.  
No que se refere as motivações para deixar o Brasil, alegou-se principalmente a “falta de 
segurança”, “sensação de insegurança”, “instabilidade” para planejar a vida etc., corroborando 
outros achados relativos a imigrantes brasileiros. Além disso, verificou-se um baixo interesse 
em voltar a morar no Brasil. Há também fatores que atraem a EIB ao Canadá, com certa 
influência em permanecer no país, o que, pelo menos em parte, tem a ver com a construção de 
um certo imaginário sobre o Canadá pelas imigrantes brasileiras, o que se tem chamado de uma 
imagem romantizada e idealizada online (Sega, 2021).  De todo modo, estes resultados sugerem 
e reforçam o entendimento de que a emigração de brasileiros/as que se tornariam 
empreendedores/as no exterior, possui considerável relação com sentimentos de “decepção” e 
“frustração” em relação ao Brasil, o que, entre outras coisas, pode se desdobrar em 
desconfiança dentro da própria “comunidade” étnica no país de destino, com suas respectivas 
possíveis consequências para os negócios.  
Em sua maioria, os negócios das EIB eram declaradamente formalizados, individuais ou de 
pequeno porte, atuantes no setor de prestação de serviços, com destaque para o segmento de 
“saúde e bem-estar”. A maior parte das participantes declarou que entendia do negócio antes 
de atuar na indústria (ramo de atividade). Quanto ao mercado-alvo dos negócios, a maioria 
apontou “brasileiros residentes no Canadá”, ademais, observou-se que a maior parte da 
clientela nos locais visitados, era brasileira (imigrante ou turista) e/ou de origem brasileira, 
entre outros aspectos visíveis. Portanto, sugere-se que as EIB tinham como foco, 
predominantemente, o mercado-alvo de “étnicos e coétnicos”, configurando-se como um 
“mercado de nicho étnico”.  
O networking, aqui assumido como redes amplas de relacionamentos, mostrou-se como um 
ponto de destaque entre as EIB. Os resultados podem sugerir que há uma ampla compreensão 
da relevância das redes de relacionamento concernente a atividade empreendedora no Canadá. 
No entanto, “riscos” associados a um certo discurso de desconfiança dentro da comunidade 
étnica, pode atuar em sentido contrário aos potenciais benefícios das redes entre brasileiros/as.  
Outro ponto que não poderia ficar de fora, é aquele que tem a ver com dificuldades relacionadas 
à work-family balance, aspecto também apontado por algumas EIB.  
Para finalizar, sugere-se a realização de estudos futuros – como o de Akbar e Preston (2021), 
com Canadian Bangladeshi women – que visem ilustrar a influência de recursos familiares e 
dos papeis de gênero nos caminhos do empreendedorismo de mulheres imigrantes brasileiras 
no Canadá; assim como, investigar mais a fundo as possíveis influências para os negócios 
oriundas da desconfiança dentro da própria comunidade étnica.  
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Resumo: O estudo descreve o modo como uma organização social do setor de pesca expressa 

sua expertise na sua ação empreendedora. A Associação dos Pescadores Artesanais de 

Brasília Teimosa (APABT) é uma entidade sem fins lucrativos que desenvolve ações 

socioeconômicas na comunidade de Brasília Teimosa, localizada na zona sul da Cidade do 

Recife, Pernambuco, Brasil. A entidade é uma agente de mudanças por meio de ações 

coletivas que transformam a vida de moradores e associados. O estudo de caso qualitativo 

utiliza a análise de conteúdo temática a fim de revelar a forma como os gestores sociais 

percebem as necessidades práticas cotidianas da comunidade. O estudo revela que esses atores 

têm se articulado com parceiros que impulsionam e fortalecem o empreendimento social. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo Social. Ação Empreendedora. Expertise. Comunidades 

Populares. 

 

1 Introdução 

 

Foi no século XXI que o estado e as organizações de ensino e pesquisa na Europa e na 

América do Norte passaram a creditar aos movimentos sociais um lugar diferenciado 

(CHAUVEL et al., 2021). A discussão põe em pauta a capacidade de as empresas sociais do 

terceiro setor serem responsáveis pela emancipação socioeconômica de comunidades 

periféricas. Essa junção acontece a partir das articulações entre o Estado, as empresas 

privadas e agentes do terceiro setor da economia com foco no crescimento econômico e social 

das comunidades populares (GUPTA et al., 2020).  

As empresas sociais são responsáveis pelo crescimento do PIB nos países emergentes 

em áreas como saúde, meio ambiente, educação e cultura. O surgimento de movimentos 

sociais que impulsionam a economia e a cultura local potencializa a emergência de ações de 

combate à criminalidade e busca de melhorias contínuas integrativas como aspectos positivos 

que validam a necessidade de implementação de práticas sociais que fortaleçam e 

impulsionem o crescimento dessas comunidades populares.  

A função socioeconômica advinda desses movimentos sociais nas comunidades 

encontra apoio em um estado democrático de direito que busca a transformação 

socioeconômica da arena social. Portanto, as ações empreendedoras nesse esforço são 

orquestradas pela capacidade de esses agentes locais de mudanças desenvolverem articulações 

em meio a suas redes de negócios ou a partir de laços sociais que se fortaleçam pelo 

empreendimento coletivo nessas comunidades populares.  



 

 

Os empreendedores sociais são agentes locais de mudanças por promoverem ações 

emancipatórias de seus colaboradores e se agregarem em associações e cooperativas, uma vez 

que partilham de suas causas e necessidades. Tais empreendimento são gerenciados com foco 

na coletividade e nos resultados do trabalho coletivo na vida de seus associados e na própria 

comunidade. Logo, o empenho coletivizado desenvolve saberes que possibilitam mudanças 

no cotidiano local de moda a garantir a emancipação e sustentação de seus associados e suas 

famílias (SILVA et al., 2019; JULIEN, 2010; RODRIGUES, 2007; LOWE, MARRIOT, 

2006).  

A implementação de tecnologias sociais por meio de estratégicas de agregação 

comunitária consolida os avanços em tais espaços sociais (SSWR, 2015). As empresas sociais 

exercem o papel de vetores do desenvolvimento socioeconômico. Esse modelo de negócio 

com foco em ações socioculturais tem sido debatido por agentes e instituições de negócios 

pelo fato de coexistirem com base em ações que estimulam e transformam os espaços ociosos 

em agências economicamente ativas (SSWR, 2015; LEÃO, MOUTINHO E XAVIER, 2012; 

ALVES, 2010). 

O empreendedorismo social consiste num campo de atividades produtiva permeado por 

certa multidisciplinaridade, uma vez que os agentes envolvidos nessa temática advêm de 

setores de atividades diversos e seus investimentos se originam de ações coletivas que 

encontram visibilidade no mundo das atividades comunitárias. Assim, essa modalidade de 

empreendedorismo surge das comunidades populares onde é alavancado para fortalecer as 

estratégias políticas de organizações comunitárias (SPICER, KAY E GANZ, 2019). Embora 

já se falasse em empreendedorismo social há várias décadas, foi apenas na última década que 

a pesquisa com respeito essa temática se tornou influente fluxo de discussão (SAEBI, 

NICOLAI E STEFAN, 2019). 

O empreendedorismo social constitui um movimento de ações duradouras que promove 

uma espécie de tecnologia social portadora de visibilidade por conta dos resultados 

percebidos por atores das comunidades beneficiárias. Essas ações são elementos culturais que 

transformam a vida desses atores. Assim, o desenvolvimento de estratégias implementadas 

por esses agentes sociais consolida territórios e transforma os espaços sociais, antes 

percebidos como improdutivos ou zonas esquecidas (SOCIAL, 2020; IBGE, 2020; 

OLIVEIRA, 2011; SOUZA, 2006). 

Ação empreendedora discorre a respeito do fenômeno empreendedor no mundo 

corporativo privado e serve de base conceitual para este estudo realizado em uma associação 

de pescadores de uma comunidade popular denominada Brasília Teimosa, localizada na 

cidade do Recife, Pernambuco, Brasil. Assim, o empreendedor que atua nessa comunidade é 

caracterizado por suas múltiplas capacidades de desenvolver ações na esfera social. Portanto, 

a ação empreendedora dispõe de três dimensões: imaginação conceitual, interação social e 

expertise. Este estudo se propõe a evocar a discussão a respeito da ação empreendedora com 

foco na expertise. Essa dimensão é reconhecida como a capacidade que esses gestores 

possuem de desenvolverem conhecimento especializado com respeito a prática 

empreendedora.  

Ancoradas por instituições públicas, privadas e paraestatais, as discussões sobre o 

empreendedorismo social no Brasil contemplam estudos acerca da temática (ASHOKA, 2020; 

SOUSA E PAIVA JÚNIOR, 2019) há pouco mais de três décadas no país. O 

empreendedorismo social surge das ações de empresas sociais que se ancoram em projetos e 

programas que promovem a transformação nessas comunidades como espaços sustentáveis. 



 

 

Não obstante, as ações e investimentos do Estado nesse esforço institucional são insuficientes 

para promover a microeconomia em comunidades populares (SPICER, KAY E GANZ, 2019). 

A economia criativa, o cooperativismo e o associativismo são variantes que diferenciam 

os movimentos sociais no Brasil e na economia social da Europa. Contudo, 

independentemente dos modelos adotados pelos movimentos sociais ou pelos países que 

promovem ações de investimentos no campo social, a reflexão parte da perspectiva de que o 

Estado Brasileiro abarque a ideia de que as instituições sociais são parte de um organismo 

vivo promotor da economia. Para além dos debates ideológicos que aparelhem e modelem o 

Estado, espera-se o fortalecimento desses movimentos sociais como empresas sociais 

sustentáveis capazes de gerar emprego e renda, além de fortalecer essas comunidades 

(NADER,2018; ASHOKA, 2012; MELO, 2012; GOHN, 2011).  

Os estudos de avaliação sobre empreendimento sociais no Brasil revelam a força que 

essas entidades possuem e como suas ações promovem desenvolvimento socioeconômico. 

Todavia, o estado brasileiro está longe de ser um agente de desenvolvimento e fortalecimento 

econômico nem promotor de ações que permitam a emancipação destas entidades em suas 

comunidades populares (ASHOKA, 2012). Diante de um cenário adverso, se faz necessário 

que o Estado atue como agente empreendedor na arena social, partindo-se da perspectiva de 

que as pressões sociais impactem as organizações privadas e o próprio Estado a terem que 

investir no campo social.  

As lentes teóricas que corroboram para o surgimento dos estudos com foco no 

empreendedorismo e sua institucionalização (SOUSA et al., 2019) apontam que trabalhos 

realizados pelos empreendedores sociais em comunidades populares são espaços de poderes 

que surgem na prática do trabalho coletivo. Esses movimentos sociais no Brasil possuem 

histórias de luta política no enfrentamento de suas conquistas sociais (CAMPOS e ANDION, 

2011).  

O cenário apresentado neste estudo é nutrido pelas ações empreendedoras coletivizadas 

a partir da associação de pescadores, dos agentes apresentados como empreendedores sociais 

que são líderes locais e dos associados que constituem os sujeitos deste estudo. 

A Associação dos Pescadores Artesanais de Brasília Teimosa (APABT) promove ações 

no campo da pesca e busca soluções viáveis para a promoção de retornos financeiros e 

culturais para seus associados. Os integrantes dessa Associação operam com um sistema de 

cooperação de caça, pesca e venda de frutos do mar, mas suas ações suplantam a pesca, uma 

vez que eles promovem cursos de especialização e capacitação para os pescadores associados, 

seus filhos e netos. Eles criaram uma escola de pesca e uma fábrica de gelo, de modo a 

facilitar o desenvolvimento socioeconômico da comunidade.  

 

2 Referencial Teórico 

 

O desenvolvimento do referencial teórico versa a respeito das definições, avanços e 

desafios do empreendedorismo social. 

 

2.1 Empreendedorismo Social: narrativas basilares 

As mudanças almejadas por esses agentes que partilham de perspectivas comuns e 

encontram lastro na transformação dos espaços sociais com suas narrativas e ações práticas no 

universo das comunidades populares. Esses movimentos se propagam em regiões diferentes e 



 

 

se assemelham por serem portadoras de realidades semelhantes, a considerar que suas 

comunidades partilham de situações críticas e carecem de agentes promotores de mudanças e 

emancipação social (KNIGHT, 2005).  

Os empreendedores sociais atuam no campo da promoção e uso de novas tecnologias de 

gestão na esfera da gestão comunitária, de modo a promover o bem-estar das pessoas e o 

desenvolvimento socioeconômico das comunidades empreendedoras no campo social 

(ASHOKA, 2012; SOUZA, 2012). Logo, o empreendedor social atua como catalisador de 

mudança social e agenciamento de benefícios monetários para seus empreendimentos 

coletivos (BARBERÁ-TOMÁS et al. 2019). 

O empreendedorismo social representa uma modalidade de gestão que a priori oferece 

às comunidades populares saberes compartilhados e coletivizados. Os trabalhos apresentados 

pelos agentes sociais têm representado uma “quebra de paradigma” como oposição ao 

formato capitalista forma de viver e se relacionar com o indivíduo.  

O surgimento do Estado e suas regulamentações sociais, o aparecimento da indústria e 

do comércio em grandes centros urbanos e o aumento populacional apontam para o 

surgimento desses agentes promotores no campo econômico (UNESCO, 2012). Tais agentes 

foram adjetivados de diferentes formas ao longo dos anos como agentes sociais ou 

catalisadores de desenvolvimento socioeconômico. 

Os empreendedores sociais emergem como agentes em um mundo demarcado pela 

predominância do modelo capitalista e apontam soluções de mudanças na desconstrução do 

modelo existente e propõem um novo formato de configuração econômica que permite ao 

Estado e as empresas privadas se articularem na elaboração de projetos que buscam 

emancipar comunidades ao torná-las produtivas a partir de políticas públicas (SOUSA et al., 

2019).  

Esses novos formatos de negócios propostos pelos empreendedores sociais têm 

repercutido no mundo dos negócios e o Estado tem encontrado nesses agentes uma 

possibilidade real de inclusão, minimização da pobreza e/ou erradicação de áreas que antes 

eram de responsabilidade apenas do Estado (NADER, 2018; ELKINGTON, HARTIGAN, 

2008; KNIGHT, 2005; OLIVEIRA, 2004).  

Do ponto de vista da territorialidade e das políticas de desenvolvimento ambiental 

sustentável, o Brasil revela um número pequeno de instituições empreendedoras atuando 

nesse espaço, uma vez que a falta de consenso entre agentes público e privados e de uma 

legislação, bem como a criação de uma agenda ambiental que ampare e dê suporte ao trabalho 

no campo da gestão do meio ambiente fragiliza ações empreendedoras sociais, a exemplo dos 

conflitos nos desmatamentos e garimpos ilegais em terras indígenas que são denunciados por 

órgãos que atuam na área e revelam um estado sem compromisso no campo da gestão 

ambiental (NADER, 2018; FLORES, 2006). 

O campo social é uma instância nutrida pelas dimensões política, reflexiva e dialógico 

em que seus interlocutores são responsáveis por torná-lo criativo, inovador e promotor de 

desenvolvimento sustentável. Tais atores revelam uma visão diferenciada quanto ao processo 

de territorialidade, identidade e representação. Esses empreendedores reconhecem o território 

empreendedor como elemento integrante do processo histórico que deve ser preservado por 

constituir sua identidade e sua cultura. Portanto, eles mostram ser agentes de mudanças que 

desejam que ações compartilhadas por intermédio de alianças políticas entre organizações não 

governamentais, instituições públicas e privadas (SOCIETY FOR SOCIAL WORK AND 

RESEACH, 2015; LEÃO et al., 2012). 



 

 

Existem conceitos variados acerca da temática empreendedora no campo social. Isso 

ocorre pelo fato de os estudos sobre esses agentes e as características dessas instituições 

serem ainda incipientes no campo científico (SPICER, KAY E GANZ, 2019). 

A terminologia social contempla a concepção de que os agentes comunitários 

combinam sua missão e compromisso de modificar seu território, pois eles agregam valor 

social por intermédio da ação coletiva. Sua capacidade de produzir bens e serviços de forma 

compartilhada faz com que as comunidades sejam contempladas com propostas 

transformadoras daquela realidade social.  

Os empreendedores sociais se utilizam da ação empreendedora como ferramenta de 

gestão capaz de transformar cenários, a considerar que suas parcerias constituem o meio que 

esses gestores encontraram para viabilizar os empreendimentos e efetivar os projetos sociais. 

A capacidade de gestão com foco, missão, objetivos, metas e valores são critérios que define e 

constitui o ser social nesses empreendimentos. 

2.2 A Ação Empreendedora Social 

A ação empreendedora é uma força que promove o empreendedorismo nos mais 

diversos campos sociais, pois por intermédio dela, se concebe a ideia de os agentes disporem 

da capacidade de gerir organizações e impulsioná-las ao sucesso. Nesse bojo, os 

empreendedores sociais são movidos pelo senso de compromisso e responsabilidade ética de 

ajudar os outros (PLESS 2012; ZAHRA et al. 2009; RENKO 2013). Permeados por contextos 

culturais no âmbito comunitário, esses agentes revelam seus “modus operandi” a fim de 

multiplicar em outras comunidades ações populares que transformem o estilo de vida de seus 

moradores e associados de modo a gerar resultados efetivos na promoção de projetos sociais, 

políticos e econômicos (SOUSA, PAIVA JUNIOR, 2012). 

O empreendedor social é guiado pela satisfação e o poder de afiliação que encontra nos 

associados, moradores e parceiros, uma vez que criam organizações viáveis e sustentáveis ao 

desenvolverem capacidades e de organizarem recursos que lhes permitem maximizar a 

utilidade de seus esforços coletivos (RENKO 2013; ZHANG E SWANSON 2013). 

A ação empreendedora evidenciada nesses agentes sociais cria uma corrente entre os 

elos, havendo uma espécie de inovação no contexto cooperativo, a pensar que as relações e as 

alianças formadas geram um valor econômico para esse núcleo social que retorna como uma 

espiral memorável do dever cumprido (SOUSA, PAIVA JUNIOR, 2012, p.30, 31). 

O empreendedor social se articula por intermédio da ação empreendedora com foco no 

campo social utilizando-se da dimensão Expertise para promover ações na esfera 

empreendedora que lhes confiram lugar de destaque nessas comunidades. Ele possui saberes 

especializados e repassa conhecimento para os associados, possibilitando a viabilização de 

espaços econômicos inclusivos e ativos (SOUSA et al., 2019; MOTTA, 2010; VIDAL, 

FARIA E MOREIRA, 2010). 

 

2.3. Expertise 

 

A expertise abarca o investimento em que a própria experiência dos atores sociais no 

campo empreendedor, embora, nem sempre os empreendedores sociais consigam utilizar suas 

experiências para oferecer respostas rápidas, claras e necessárias aos problemas enfrentados 

por suas comunidades. Nesse momento, a Expertise passa a ser constituída como uma 



 

 

habilidade que se desenvolve no dia a dia do empreendedor no seu processo de tomada de 

decisão.  

Ao se utilizar da expertise, o empreendedor social tem uma leitura mais depurada dos 

processos empresariais ocorridos no interior da comunidade. As decisões se baseiam em 

práticas empreendedoras advindas do acúmulo das experiências vividas por esses agentes na 

arena social. A expertise se divide-se em cinco subcategorias que são distintas entre si. 

Todavia, é na junção dessas subcategorias que se evidencia o significado da expertise na vida 

dos gestores na transformação de cenários sociais e econômicos. Assim, conforme quadro 01, 

estrutura-se da seguinte maneira: desenvolvimento de competências; intercambio de 

conhecimento; inversão, a inovação e transformação comunicacional (TAKAHASHI E 

FISCHER, 2010; MAIA, 2010; SOUSA, PAIVA JÚNIOR, LIRA, 2010). 

 

Quadro (01) - Dimensões empreendedoras - Expertise 

 

EXPERTISE 
As experiências vividas pelos atores servem como bússola ao 

aprendizado.  

Intercâmbio  

de 

conhecimento 

Os atores se relacionam entre grupos que desenvolvem projetos. 

Desenvolvem uma relação de reciprocidade e compartilham suas 

histórias de vida, além de gerarem um espaço de ensino-aprendizagem a 

partir das experiências vividas.  

Desenvolvime

nto de 

competências 

As atitudes empreendedoras representam a capacidade de respostas às 

problemáticas vivenciadas pelos indivíduos nas comunidades. 

Inovação 

É o processo que envolve mudanças estruturadoras nas organizações; os 

gestores sociais são avaliados a partir da capacidade da criação de novas 

tecnologias sociais. Seu corpo funcional institucionaliza uma cultura de 

inovação nos produtos e/ou serviços.  

Inversão 

Competência utilizada em tempos de crises ou em situações de perdas. O 

gestor social constrói um universo imaginário capaz de oferecer 

respostas às problemáticas. Ele apresenta uma gestão flexível como 

fonte geradora de novas respostas. 

Transformaçã

o 

comunicacion

al 

(linguagem). 

Os empreendimentos usam da linguagem para gerar ações afirmativas 

que possam ser identificados pelas comunidades. Essa capacidade gera o 

sentimento de pertença no meio popular. A linguagem é o elemento 

comum entre os membros das organizações. 

Fonte: os autores. 

De acordo com o estudo de Sousa e Paiva Júnior (2013), a expertise é evidenciada como 

ferramenta vinculada ao processo criativo, sendo capaz de gerar resultados satisfatórios às 

instituições. Os atores partilham de ideias e valores semelhantes e empregam esforços na 

geração de produtos inovadores de modo a contribuir para a criação e o fortalecimento dos 

negócios em comunidades populares. 

Ao se utilizarem da expertise, os gestores sociais difundem a ideia que uma gestão passa 

a adquirir “status” de excelência pelo fato de seus gestores e associados agirem de forma 

prática num contexto local. Os gestores sociais não descartam a importância das competências 



 

 

técnicas, mas, atribuem atenção aos indivíduos que trazem em sua vida pessoal e profissional 

(SOUSA et al. 2012; MAIA, 2010).  

O contexto local e a vivência nesses espaços sociais produzem novos saberes; a 

compreensão do universo em que vivem possibilita aos gestores sociais mudanças 

coletivizadas e produzidas a partir dos olhares de quem tem habilidade necessária para 

questionar, correlacionar fatos e ações e de relacionar às atividades desenvolvidas 

mensurando o impacto dos empreendimentos sociais nas comunidades (MAIA, 2010; 

BENDASSOLLI et al. 2009; PAIVA JÚNIOR, 2004). 

A utilização da expertise propicia crescimento e fortalecimento das ações comunitárias; 

produz novos saberes e gera novas tecnologias sociais dentro e fora da comunidade; 

implementa uma cultura participativa em que os envolvidos na prática cotidiana dos projetos 

sociais contribuem para o surgimento de uma comunidade economicamente ativa e inclusiva 

(GOMES, 2008; PAIVA JÚNIOR, 2004). 

 

3.      Procedimentos metodológicos 

O estudo de natureza qualitativa, busca refletir sobre a forma como agentes 

empreendedores no campo social atuam, transformam e ressignificam as práticas sociais de 

suas comunidades se utilizando da ação empreendedora (AE). Esses atores por intermédio de 

suas ações fortalecem essas comunidades populares, as instituições parceiras e transformam 

zonas excluídas por setores econômicos do Estado. Estão inclusos nesse processo os 

integrantes, os gestores, o Estado e as empresas privadas que criam laços e se 

institucionalizam por intermédio de ações afirmativas no campo social (FLICK, 2009; 

CRESWELL, 2007). 

Dimensionada como uma pesquisa qualitativa, a análise e tratamento dos dados ocorre 

num universo de estudo de caso único. O critério de escolha do sujeito ocorre em função do 

papel prestado por essa instituição quanto à prestação de serviços à comunidade. O impacto 

provocado pelas ações desenvolvidas pelos agentes sociais permite extrair os resultados do 

estudo em questão. Os serviços e ações prestadas no campo social e econômico pelos 

empreendedores sociais como representantes da associação de pescadores visam a melhoria 

dos integrantes das comunidades envolvidas nesse extrato social. 

A coleta e o tratamento de dados foram estruturados por meio de um protocolo de 

pesquisa com o suporte de um roteiro de entrevistas que possibilitou a criação de outras 

perguntas a partir das respostas apresentadas pelos gestores associados à APABT e usuários 

domiciliados na comunidade estudada (SILVERMAN, 2009; BARDIN, 1977).  

No âmbito da ação empreendedora, definimos 01 (uma) categoria denominada 

Expertise, em que são descritas e analisadas suas subcategorias: desenvolvimento de 

competências; intercambio de conhecimento; inversão e a inovação a partir da realidade 

vivida pelos agentes sociais na tentativa de compreender como esses agentes sociais se 

utilizam da expertise, bem como quais os impactos evidenciados no cotidiano dos pescadores 

associados, familiares, na comunidade e na própria Associação estudada (FLICK, 2009; 

CRESWELL, 2007).  

No processo de validação e Confiabilidade, foram utilizados os mecanismos de 

validação comunicativa, auditoria da investigação, descrição detalhada do processo de 

investigação, entrevistas preliminares e transcrição dos dados. Posteriormente, a transcrição 

foi enviada aos participantes da pesquisa como meio de refutarem ou contribuírem com novos 



 

 

achados quanto ao de trabalho realizado pelos empreendedores sociais (CHIZZOTTI, 2010; 

PAIVA JÚNIOR; LEÃO; MELLO, 2009; DUARTE, 2008; BARDIN, 1977). 

4.      Análise dos Resultados 

Os aspectos fundamentais que refletiam o posicionamento dos gestores e os limites, 

possibilidades e implicações gerenciais acerca da atuação dos profissionais responsáveis pelo 

gerenciamento e a relação dos colaboradores que trabalham em regime de cooperação 

contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico dos associados na Associação.  

Os gestores da APABT se utilizam das dimensões apresentadas no estudo como mola 

propulsora de novas tecnologias sociais; promovendo a “gestão social”. Esta é evidenciada 

como uma situação que necessita de análise para viabilizar a promoção da esfera social, de 

acordo com o quadro (02). 

Quadro (02): Expertise na arena Social 

Fonte: os autores. 

 

No mundo contemporâneo, a Inovação, tem sido percebida como elemento que norteia 

as instituições sociais ou privadas, uma vez que as organizações objetivam permanecer no 

mercado a partir da criatividade que está diretamente ligada a essa competência.  O elemento 

Inovação destaca-se na dimensão Expertise, evidenciado com (50%) das ocorrências; o 

segundo elemento de maior destaque nessa dimensão foi a Inversão (34%) e o terceiro 

elemento foi transformação comunicacional com (9%).  

O elemento Inovação é percebido no realimento das atividades, na produção de novos 

serviços e na prospecção de clientes ao fortalecimento das atividades da instituição social.  

Gomes (2008) afirma que a expertise possibilita ao empreendedor gerar inovação para as 

instituições. Para o autor, a sinergia é o fator condicionante ao desenvolvimento das ações, a 

inovação constitui o elemento criatividade como um bem estratégico que garante continuidade 

e expansão das atividades da gestão.  

Em relação à inovação, existem fatores na sua rede social que impedem a associação 

dos pescadores de inovarem, tais como a complexa relação dos órgãos que regulam o estado e 

o município. Os gestores da APABT são conscientes quanto aos parâmetros regulamentam e 

operacionalizam o mercado, cumprem a rigor os processos e normas estabelecidas.  

A APABT está adentrando novos mercados tanto da pesca quanto do consumo de água, 

venda de gelo produzido com água potável e projetos ligados à esfera social que produzam 

capital social e possibilite a instituição permanecer no mercado, a exemplo, a relação com a 

cooperativa dos catadores de latinha de Brasília Teimosa em que parte do prédio “alugado” 

como meio de gerar emprego e renda.   

201 EXPERTISE Freq. Absoluta Freq. Relativa 

204 Inovação 28 50,00 

205 Inversão 19 34,00 

206 Transformação comunicacional 5 9,00 

202 Intercambio de conhecimento 3 5,00 

203 Desenvolvimento de 

competências 

1 2,00 

Total  56 100,00 



 

 

Os gestores da instituição percebem o diálogo como instrumento de mudanças 

estruturadoras, realizam reuniões e assembleias gerais para que as tomadas de decisão sejam 

debaixo de uma cobertura em que os associados e colaboradores se comprometam com o 

desenvolvimento e fortalecimento da instituição. Existe um discurso hegemônico entre a 

gestão que os torna uma equipe capaz de gerenciar o sucesso e as possíveis perdas. Os 

projetos existentes clareiam a ideia da inovação no centro dos debates da instituição, tais 

como a escola de pesca, a peixaria, os cursos existentes na área de educação e a criação da 

cooperativa dos catadores de latinha. 

A inversão se destacou como o segundo elemento da Expertise, uma vez que é possível 

perceber os gestores a partir de uma gestão flexível, dinâmica e inovadora gerando valor 

social aos projetos da instituição, as ações são gerenciadas de perto para evitar as perdas no 

processo. Nesse caso, as possíveis perdas são reanalisadas e transformadas em fonte geradora 

de conhecimento, evitando perdas futuras [ressignificando] sempre que necessitar tomar 

decisões que envolvem as ações coletivas na APABT.  

A inversão passa a ser abordada como a capacidade que os atores possuem de gerenciar 

os empreendimentos sociais. Os gestores da APABT utilizam esse elemento na administração 

da “casa do Peixe” para a venda de frutos do mar para a comunidade a preços populares. A 

criação desse espaço foi permeada por muitas dúvidas quanto ao retorno financeiro e a própria 

administração do espaço. A idealização e implantação dos projetos são monitoradas e 

[re]avaliadas, pois existem determinadas ações que resultam em fracasso. O fato é que a 

APABT operacionaliza dentro de uma margem curta e não pode ter perdas significativas. O 

diálogo serve como base para o desenvolvimento de uma gestão flexível, capaz de gerenciar 

as perdas e tê-la como fonte geradora de conhecimento para futuras análises em que o 

empreendedor social [re]signifique as atividades e projetos quando necessitar tomar decisões. 

A transformação comunicacional se insere na gestão para a efetivação do 

empreendimento com recorrência da expertise como elemento da ação empreendedora, uma 

vez que que se apresenta na oportunidade que a ABAPT possui de utilizar elementos culturais 

para desenvolver a unicidade da linguagem entre os membros associados. Essa capacidade é a 

que produz novas tecnologias sociais a partir de reuniões administrativas da entidade. 

O projeto de resgate da cultura do coco, do frevo e da roda de samba, bem como a área 

de lazer como espaço de fortalecimento dos laços com a instituição, com os associados e com 

a comunidade, permite aos gestores a construção da identidade com o local, pois esses 

atrativos são típicos da região e promove uma sensação de bem-estar social entre os 

indivíduos.  

As atividades econômicas, educacionais ou lúdicas são propostas em reuniões e postas 

em debates; e, consequentemente, posta em eleição; uma tentativa de construir uma 

comunicação única a partir do apoio dos associados. Há um esforço contínuo na propagação 

de uma linguagem que nasce do senso comum – o bem coletivo (produzido) para que todos 

tenham direitos e deveres assegurados dentro da organização.  

Como empreendimento e movimento social os gestores da APABT se utilizam da 

linguagem para gerarem ações afirmativas que possam ser identificados pelos associados e 

comunidades como “algo” da terra, gerando o sentimento de pertença no meio popular.  

A APABT passou por processos diferentes em quase 03 décadas de existência. Os atuais 

gestores têm conseguido reerguer a instituição após diversas crises em sua estrutura. O 

trabalho que estão realizando em primeira instância é o de mapeamento das necessidades 

comunitárias e despontam em duas frentes sociais: a) da classe dos trabalhadores da pesca; e, 



 

 

b) sobre os anseios existentes na comunidade. Assim, utilizou-se de uma linguagem 

homogênea para rearticular “pontos estratégicos”, tanto para pescadores, quanto para a 

comunidade, uma vez que os serviços oferecidos pela APABT haviam sido desacreditados 

pela falta de comprometimento de antigos gestores. 

A organização passou por intenso conflitos de gestão, chegando a ser abandona e 

subutilizada pelos moradores da comunidade. A expertise dos atuais gestores da APABT 

permitiu a compreensão do modo como a instituição voltaria a ter credibilidade com os 

pescadores e com a comunidade. Os gestores realizaram um trabalho de formação entre os 

poucos pescadores que permaneceram associados. A construção da linguagem única entre os 

pescadores, a elucidação dos problemas, o cumprimento das promessas realizadas na 

campanha, os primeiros resultados obtidos com êxito permitiram que os moradores da 

comunidade voltassem a ter confiança na instituição. Esse trabalho foi articulado dentro da 

gestão por compreender como necessário a uma rearticulação da linguagem em duas 

dimensões: a) quanto aos serviços de melhoramentos para o profissional da pesca; e, b) para 

as comunidades no sentido de desenvolvimento social e econômico, fortalecendo a marca da 

instituição junto à classe trabalhadora da pesca e da comunidade na cidade do Recife. 

O Intercâmbio de Conhecimento (5%) e Desenvolvimento de Competências (2%) se 

destacam como o quarto e o quinto elemento da dimensão Expertise. A atuação dessas 

instituições possibilita ganhos em escala ascendente; o intercâmbio de conhecimento gera 

facilidades de acesso a crédito e o fortalecimento das ações permite desenvolvimento de 

competências por intermédio do aprendizado. Esses dois elementos Intercâmbio de 

Conhecimento e o Desenvolvimento de Competências se entrelaçam quanto às questões de 

conscientização do profissional como ser humano que necessita de cuidados específicos.  

 O gerenciamento de projetos revela as competências existentes na Associação e a 

revela como instituição empreendedora, uma vez que contribui com mudanças efetivas na 

arena social. O intercâmbio de conhecimento se solidifica quando os gestores da APABT 

assumem o papel de vetor que impulsiona a luta pela sobrevivência, de reestruturação 

comercial, de superação dos desafios e o cuidado com o trabalhador e sua família. As relações 

que se desenvolvem na instituição passam por caminhos orientados por valores, tais como 

necessidade de sobrevivência, oportunidade, confiança, gestão participativa acolhedora, 

visionária e social. 

As ações desses atores são fundamentais para o estímulo e a organização dos serviços 

prestados. A formação e a transmissão de conhecimento são realizadas por intermédio de 

capacitações e treinamentos promovidos pelos vários atores na consolidação dos 

empreendimentos. O trabalho coletivo é evidenciado como uma forma de garantir a 

sobrevivência da instituição e dos seus colaboradores de maneira ética e justa.  

As estratégias da atual gestão é a conscientização dos moradores e colaboradores à 

importância da APABAT como instituição promotora de novas tecnologias sociais. O 

resultado dessa estratégia é a possibilidade de desenvolvimento de uma gestão competente e 

preparada para assumir determinadas frentes de trabalho implementados por meio da 

articulação continua entre a gestão, seus associados e a comunidade. 

 

5.      Limitações e Recomendações 

O Estado precisa desenvolver ações que incentivem e fortaleçam esses 

empreendimentos, uma vez que compõe a realidade de nosso país. As ações intervencionistas 



 

 

não podem ser “assistencialistas” por não produzirem emancipação; necessitam ter metas e 

objetivos claros quanto ao impulso que essas entidades terão com a efetivação das políticas 

públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável dos seus empreendimentos sociais. Neste 

ambiente, a maioria dos desafios relatados enfrentados pelos empreendedores sociais incluem 

dificuldade de acesso a fundos, ausência de uma estrutura legal, falta de estruturas de apoio 

adequadas para empresas sociais e falta de programas de treinamento (GUPTA et al., 2020). 

Uma entidade como a Associação estudada possui uma estrutura inovadora com foco no 

desenvolvimento do campo social. Seus projetos sociais visam reestruturar os serviços 

oferecidos aos associados e a comunidade. Ela apresenta características semelhantes a outras 

instituições do país, tais como: a) fragilidades na gestão (mão de obra especializada); b) 

dificuldades encontradas para se firmar parcerias e a efetividade dos projetos; c) maior 

comprometimento do Estado na criação de políticas afirmativas que corroborem com seu 

desenvolvimento e fortalecimento. 

Foi identificado o primeiro fator limitador que está fundamentado nas condições 

políticas que legitimam as ações dos sujeitos, como a discussão acerca do desenvolvimento de 

empreendimentos sociais sustentáveis, uma vez que ainda é mínima na agenda do Estado 

como formulador de política pública voltada para as demandas sociais dessas comunidades. 

Compreende-se ser este um vetor que dificulta a criação de novas tecnologias sociais na 

instituição.  

O comportamento desses sujeitos é guiado a partir de três aspectos fundamentais. O 

primeiro refere-se às necessidades fisiológicas, de construção e estima, o segundo diz respeito 

às necessidades intrínsecas desses sujeitos, estando relacionadas às perspectivas 

motivacionais: a realidade econômica promove um despertar e possibilita o encontro em 

espaços com outros sujeitos que partilham das mesmas necessidades; o terceiro aspecto 

refere-se a questões associadas à efetividade das ações: os gestores almejam o 

reconhecimento pelas ações realizadas na comunidade, uma vez que são orientadas para o 

bem estar dos sujeitos associados e para a comunidade que se utilizam do espaço para a 

manutenção da família. 

Existe um espaço para debates acerca do empreendedor que atua no campo social, no 

entanto, a mediação dos conflitos socioeconômicos que permeiam os espaços populares busca 

alcançar o público-alvo por meio de alianças entre o Estado e instituições privadas para a 

minimização das problemáticas existentes e a consolidação do desenvolvimento cultural dos 

espaços sociais.  

Recomenda-se, então, o uso da ação empreendedora como mecanismo indutor do 

desenvolvimento socioeconômico das comunidades a partir de planejamento estratégico ao 

fortalecimento do comércio da classe pesqueira, construindo escolas produtora de bens, 

serviços e produtos que sejam transformados em capital financeiro no combate à pobreza, na 

minimização da violência, drogas e o surgimento de grupos socioculturais nessas 

comunidades. 

Os determinantes que condicionam o trabalho desses sujeitos são complexos, definir a 

forma de trabalho, a perspectiva acerca dos objetivos da instituição, o problema de 

enfrentamento da pobreza nessas comunidades populares e em muitos casos a ausência do 

poder público torna-se um desafio à gestão de empreendimentos sociais.  

Concluímos que é imprescindível perceber o empreendedorismo social a partir de um 

processo de imbricamento entre os três poderes: Estado, comunidades e empresas privadas. A 

constituição dessas instituições revela-se a partir da relação conflituosa e lenta, percebida 



 

 

através das forças que envolvem esses atores, a trama e a realidade em que estão envolvidos, a 

heterogeneidade das instituições e o arco que compreendem suas ações quanto à natureza 

social do empreendimento social capaz de produzir novas tecnologias sociais no tecido 

comunitário. Com isso, existe a possibilidade de ruptura da percepção hostil das elites, que 

desde a década de 1980, promovem restrições à riqueza privada por meio de uma ideologia 

neoliberal onde rejeita a atuação do governo como instrumento para resolver problemas 

sociais (SPICER, KAY E GANZ, 2019). 

 

6.      Principais Contribuições 

Existem questões que são determinantes para a constituição e aplicabilidade das ações 

nos espaços sociais. Logo, o empreendedorismo social se constitui como um dos elementos 

que norteiam a vida nesses espaços produtores de novas tecnologias sociais.  Dessa forma, o 

uso da ação empreendedora e suas subcategorias constituem vetores do desenvolvimento de 

empreendimentos em comunidades populares, propagando suas ações em torno do bem 

coletivo.  

A diferença entre os conceitos de “gestão empreendedora social”, apesar de semelhante 

é totalmente antagônico ao conceito de “gestão empreendedora privada” no que se refere 

produzir bens e serviços e revendê-los. Os empreendedores sociais utilizam-se da ação 

empreendedora na promoção das mudanças na estrutura socioeconômica das comunidades. 

Esses atores possuem foco na gestão compartilhada com foco em resultados de impactos 

sociais. 

 Os gestores sociais se utilizam da ação empreendedora para garantir a efetivação dos 

objetivos da instituição. Esses profissionais não possuíam conhecimento acerca da ação 

empreendedora como ciência em processo de pesquisa, mas que as aptidões são evidenciadas 

como inatas.  

A Expertise como fator de desenvolvimento e permanência da instituição no mercado 

apresentou resultados de impacto social: a) Esses atores desenvolvem pesquisa de campo 

quanto a controle e qualidade dos produtos; b) Eles buscam a satisfação dos “clientes” quanto 

aos produtos ofertados; c) consolidam o caráter da instituição;  d) partilham o senso de 

coletividade; e) esses sujeitos apresentam intensa preocupação com a instituição, com os 

associados e com a comunidade; e, f) assumem a responsabilidade de transformar o meio em 

que vivem. 

A gestão dos empreendimentos sociais é construída por forças coletivas e a criação das 

novas tecnologias sociais revela o perfil empreendedor sendo observado em desdobramentos 

que revelam implicações gerenciais e sociais. 

 

6.1. Implicações Gerenciais e Sociais 

 

As atividades das instituições sociais são orientadas para a profissionalização e 

capacitação de jovens e adultos para o mercado de trabalho, mesmo sem as parcerias 

(estatais/privadas), essas instituições promovem impactos quanto à minimização da pobreza e 

da criminalidade, através de ações desenvolvidas no campo da capacitação profissional e 

contribuem na promoção socioeconômica e minimização dos conflitos e nas comunidades.  

As parcerias firmadas com o Estado fragilizam as instituições sociais por não disporem 

de políticas públicas sólidas, fato que gera certa instabilidade nas ações que realizam. Nesse 



 

 

campo, as ações que envolvem o empreendedorismo social, especialmente aquelas que 

operam em países em desenvolvimento, recebem proteção institucional e legal limitada 

(FRANK E SHOCKLEY, 2016). 

Apesar das dificuldades referentes ao desenvolvimento de parcerias os 

empreendimentos geram impactos e contribuem com a transformação de cenários por meio 

dos programas existentes nessas instituições sociais. Entretanto, apesar de tímidas, as 

parcerias entre as instituições e o Estado possibilitam à produção de produtos e serviços que 

são revendidos e/ou oferecidos gratuitamente para as comunidades. 

As articulações e alianças são surgem dentro dos espaços sociais como vetores de 

desenvolvimento socioeconômico projetando ações capazes de solucionar problemas e criar 

espaços protecionistas acerca dos direitos sociais.   

Os gestores das entidades sociais operacionalizam seus serviços com foco na avaliação 

de desempenho analisam os contextos e inferem sobre as melhorias dos trabalhos que estão 

sendo realizados. 

As atividades mercantis dos empreendimentos sociais apontam para a promoção de 

projetos que visam resgatar pessoas em situações de vulnerabilidade, gerando inclusão e 

emancipação social.  O capital financeiro possui foco específico em três eixos: a) 

emancipação dos trabalhadores; b) manutenção das instituições sociais, e, c) melhorias nas 

comunidades de origem. O cenário vivenciado por esses agentes é desafiador quanto à forma 

que se propõe estruturar de gestão social, uma vez que as parcerias possibilitam a 

emancipação ou atrofiamento do empreendimento social. 

 A ação empreendedora passa a ser uma ferramenta de gestão capaz de consolidar a 

identidade desses gestores dentro das entidades promotores dessas tecnologias sociais; e, 

construir um espaço de aprendizagem contínuo marcado pelo diálogo como elemento central 

ao surgimento de novas ideias que transformam essas comunidades excluídas em economias 

inclusas e ativas na consolidação da criação de novas tecnologias sociais apresentadas por 

esse setor da economia no Brasil. 
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Resumo 

Este estudo avalia se uma Ação Afirmativa de bonificação para admissão na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) está positivamente relacionada à probabilidade de 

um indivíduo beneficiado empreender. A política analisada adicionava 10% à nota final no 

vestibular para egressos de escolas públicas até o ano de 2012. Aplicou-se o método de 

Regression Discontinuity Design (RDD) em um conjunto de dados que combina a 

candidatura à UFRN entre 2010 e 2012 com informações de abertura e sociedade em 

empresas, disponibilizadas pela Receita Federal e a Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS 2017). Não foram encontradas evidências de que frequentar a UFRN, beneficiado pela 

política, influencia na probabilidade de empreender. Adicionalmente, candidatos que 

ingressaram com a política tiveram um aumento nos anos de educação e na probabilidade de 

concluir o curso, logo, a formação acadêmica pode gerar perspectivas futuras de empregos 

formais, aumentando o custo de oportunidade de empreender. 

 

Palavras-chave: Ações Afirmativas. Bonificação. Empreendedorismo Minoritário. Acesso à 

Universidade. 

 

1 Introdução 
 

Um dos desafios para a agenda de pesquisa em empreendedorismo é compreender a 

relação entre desigualdades socioeconômicas e participação em atividades empreendedoras 

em países emergentes (Bruton, Sutter, & Lenz, 2021), bem como apresentar evidências e 

potenciais ações para diminuir os “grandes desafios” na entrada em atividade empreendedora 

por parte de grupos minoritários, tais como pobres (Ricciardi, Rossignoli & Zardini, 2021), 

negros (Deskins & Ross, 2018), mulheres (Feder & Nitu-Antonie, 2017; Naldi, Baù, & 

Markowska, 2019) e migrantes (Alexandre, Salloum, & Alalam, 2019). Assim, questões de 

intensa relevância atual são debatidas na literatura (Ricciardi et al., 2021), apontando que 

para acesso à educação, emprego ou o desenvolvimento do trabalho autônomo, grupos 

historicamente desfavorecidos podem se beneficiar de medidas voltadas à redução de 

desigualdades e discriminações, as chamadas políticas de Ações Afirmativas (AA) (Alon & 

Malamud, 2014; Fairlie & Marion, 2012; Francis-Tan & Tannuri-Pianto, 2018).  

O capital humano obtido através da educação tem se mostrado um forte impulsionador 

do empreendedorismo (Dilli & Westerhuis, 2018; Margaça, Hernández-Sánchez, Sánchez-

García, & Cardella, 2020; Millan et al., 2014). Assim, é possível que ações afirmativas 

educacionais estimulem o comportamento empreendedor de minorias, visto que a 

convivência com uma variedade de diferenças pode aumentar as possibilidades de 

aproximação e influência mútua entre indivíduos de etnia/raça, grupos sociais e origens 

diversas (Lessard, Kogachi, & Juvonen, 2019). Ademais, estudantes universitários são 



 

 

empreendedores em potencial (Liñán, Urbano, & Guerrero, 2011). Desta forma, a 

oportunidade educacional, em nível superior, pode aumentar a propensão de um indivíduo 

empreender, em detrimento daqueles que não têm acesso ao ambiente acadêmico 

universitário (Margaça et al., 2020; Millan et al., 2014). Em contrapartida, maior formação 

superior pode promover acesso a maiores salários, fazendo com que os indivíduos busquem 

carreiras em suas áreas de formação, não optando pela entrada na atividade empreendedora 

(Liu et al., 2019; Thomas, 2009). 

Embora as pesquisas anteriores tenham avançado consideravelmente ao estudar o 

impacto da educação superior sobre o comportamento empreendedor, os resultados não são 

consensuais e ainda existe uma lacuna relacionada a evidências empíricas acerca do efeito de 

frequentar uma universidade, beneficiado por Ações Afirmativas, sobre a probabilidade de 

tornar-se empreendedor. Logo, este gap na literatura conduziu à elaboração da seguinte 

questão: “O benefício de uma Ação Afirmativa para acesso ao Ensino Superior 

influencia um indivíduo a se tornar empreendedor?”.  

Para responder a questão proposta, o presente estudo contou com o uso e fusão de três 

diferentes bases de dados brasileiras. A primeira delas consiste nos dados dos inscritos nos 

vestibulares da UFRN para ingresso entre os anos de 2010 e 2012, fornecidos pela Comissão 

Permanente de Vestibular – COMPERVE. A segunda trata-se da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) do ano de 2017, que fornece informações sobre todos os 

empregados registrados no Brasil. A terceira base trata-se dos dados abertos da Receita 

Federal sobre abertura e quadro societário de empresas brasileiras, cobrindo o período a partir 

do ingresso na UFRN e considerando até cinco anos após a formação. No tocante à estratégia 

de análise, foi utilizada a técnica Regression Discontinuity Design (RDD), para verificar se a 

ação afirmativa em questão incentiva a participação em atividade empreendedora por parte 

dos candidatos beneficiados. 

Este estudo contribui para a literatura ao apresentar evidências empíricas sobre o 

impacto que a oportunidade educacional, em nível superior, pode gerar na atividade 

empreendedora de indivíduos beneficiados por uma política de ação afirmativa. Ademais, 

apresenta contribuições metodológicas ao utilizar RDD, visto que a exploração da 

descontinuidade na probabilidade de admissão - combinada com dados administrativos de 

abertura de empresas e disponíveis para alunos elegíveis admitidos e não admitidos - permite 

lançar luz sobre o efeito causal de frequentar a universidade com o benefício da ação 

afirmativa sobre o comportamento empreendedor de indivíduos acima e abaixo do limiar de 

admissão, sendo esta uma vantagem metodológica (Anelli, 2020; Khanna, 2020).  

Estudar o comportamento empreendedor de grupos com status de minorias (egressos de 

escolas públicas, pobres, pretos, pardos ou indígenas, etc.) não é apenas um tópico acadêmico 

de interesse, mas sobretudo um tópico de importância política em muitas nações em 

desenvolvimento (Urbano & Alvarez, 2014), Este gap é notável, especialmente, na literatura 

brasileira e investigar tal questão torna-se relevante dado o papel do empreendedorismo na 

geração de emprego e sustento (Castellanza, 2020; Kimmitt, Muñoz, & Newbery, 2020), 

considerando que e Brasil é um mercado emergente que possui uma significativa parcela da 

população vivendo abaixo da linha da pobreza (IBGE, 2019) e que, muitas vezes, empreender 

torna-se a única saída para acesso à renda. 

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a 

revisão da literatura. A Seção 3 descreve a metodologia adotada, Seção 4 apresenta os 

resultados e discussão. Por fim, a Seção 5 contempla as conclusões. 

 

2 Referencial Teórico 

2.1 Ações Afirmativas e Empreendedorismo de Grupos Minoritários 
 



 

 

Tendo em vista o papel da atividade empreendedora como fonte de emprego, bem 

como um canal de mobilidade socioeconômica, as nações em desenvolvimento podem 

estimular o comportamento empreendedor de indivíduos sub-representados por meio de 

diferentes subsídios, tais como acesso a financiamento (Bates & Robb, 2014), ações 

afirmativas para contratação de empresas de minorias e mulheres (Fairlie & Marion, 2012; 

Marion, 2017), incentivo ao contato intergrupal, visto que a segregação pode coibir o 

empreendedorismo (Bates et al., 2018; Lessard et al., 2019), formação superior e qualificação 

(Cunningham & Menter, 2021).   

As evidências empíricas sobre o referido tema permeiam distintos campos e alguns 

pesquisadores defendem que as adversidades enfrentadas por empreendedores nascentes, que 

se enquadram em perfis economicamente desfavorecidos e minoritários, exigem ações 

afirmativas de diferentes naturezas. Em outras palavras, é preciso reduzir as desigualdades 

nas taxas de empreendedorismo e, portanto, ajudar na superação dos limites sociais, 

financeiros e mesmo pessoais impostos às iniciativas empreendedoras do público minoritário 

(Deskins & Ross, 2018).  

A literatura sobre o impacto de determinadas ações afirmativas no desenvolvimento do 

empreendedorismo ainda é incipiente (Fairlie & Marion, 2012; Chatterji et al., 2014; Marion, 

2017). De acordo com as formulações de Marion (2017), além das referências nesse campo 

serem escassas e limitadas, as evidências acerca dos efeitos desse tipo de medida sobre o 

comportamento empreendedor de minorias e sobre a sobrevivência das empresas não são 

tratadas separadamente, fato que dificulta o fortalecimento das discussões e de análises mais 

abrangentes. 

No tocante às ações afirmativas com foco no acesso ao ensino superior, segundo 

Cunningham e Menter (2021, p. 343), tais iniciativas buscam uma mudança de paradigma 

entre as universidades que pode, em última instância, levar à transformação em direção a 

universidades empreendedoras. Todavia, especialmente o impacto de AA para acesso ao 

ensino superior sobre atividades empreendedoras não tem recebido muita atenção na 

literatura (Cunningham & Menter, 2021; Dilli & Westerhuis, 2018). 

No contexto da Califórnia, ações afirmativas buscaram incentivar empresas (do setor de 

construção de estradas) pertencentes a minorias étnico-raciais e de gênero, estimulando a 

contratação financiada pelo estado e incentivos governamentais para negócios de propriedade 

de negros, asiáticos e mulheres. Desta forma, alguns estudos avaliaram essas políticas e 

identificaram um crescimento nos estabelecimentos pertencentes, sobretudo, aos negros 

(Marion, 2009, 2011). No geral, houve um aumento significativo nas compras em empresas 

de grupos minoritários e em empresas lideradas por mulheres. Ademais, novas construtoras 

surgiram após a ação afirmativa (Marion, 2009, 2011). 

O efeito de uma ação afirmativa específica sobre o empreendedorismo dependerá da 

finalidade da política, bem como de fatores relacionados ao contexto em que foi 

implementada (Deskins & Ross, 2018; Marion, 2017). É possível que uma ação afirmativa 

tenha sido instituída com um objetivo diferente de impulsionar o empreendedorismo de um 

país e mesmo assim cause impacto nas taxas de abertura de empresas, como é o caso de 

políticas educacionais, objeto de estudo desta pesquisa. Outro exemplo trata-se de políticas de 

incentivo ao trabalho tradicional, visto que ao serem beneficiados por uma política de 

contratação para empregos formais, indivíduos podem se envolver mais em atividade 

empreendedora (Chatterji et al., 2014). 

No tocante a políticas voltadas para contratação de grupos minoritários em empregos 

tradicionais, Fairlie e Marion (2012) e Chatterji et al. (2014) apresentaram resultados 

divergentes acerca dos seus efeitos sobre o empreendedorismo. A hipótese de investigação de 

que o custo de oportunidade de abertura de novos empreendimentos diminui à medida que as 



 

 

oportunidades de contratação para trabalhos tradicionais são reduzidas é sustentada por 

Fairlie e Marion (2012), mas isso não foi evidenciado na pesquisa de Chatterji et al. (2014).  

A eliminação de ações afirmativas para acesso à emprego de grupos historicamente 

desfavorecidos, na Califórnia e Washington, ocasionou um crescimento modesto na taxa de 

trabalho autônomo entre mulheres e minorias (Fairlie & Marion, 2012). Em contrapartida, 

após a implementação de programas de ação afirmativa de estímulo à contratação para 

trabalhos tradicionais, em algumas cidades dos EUA, houve um aumento nas taxas de 

empreendedorismo entre grupos minoritários, em relação aos indivíduos brancos (Chatterji et 

al., 2014). 

A implementação de algumas ações afirmativas pode ter efeito dual, constituindo um 

fator motivador (Marion, 2011; Chatterji et al., 2014) ou inibidor do empreendedorismo 

(Fairlie & Marion, 2012). Destaca-se ainda que é possível que empreendedores minoritários, 

beneficiados por ações afirmativas, contratem ou se associem a indivíduos que também sejam 

do mesmo grupo, fato este interessante para os formuladores de políticas públicas, visto que o 

incentivo ao crescimento de empresas lideradas por pessoas menos favorecidas pode reduzir a 

taxa de desemprego de outros indivíduos pertencentes a mesma categoria minoritária 

(Deskins & Ross, 2018). 
 

2.2 A Influência da Educação Superior no Comportamento Empreendedor 

 

A oportunidade educacional limitada, embora não tenha sido amplamente estudada, 

pode estar associada à probabilidade de alguém aspirar a possuir seu próprio negócio (Dilli & 

Westerhuis, 2018; Margaça et al., 2020; Millan et al., 2014; Thomas, 2009). O impacto da 

educação sobre a decisão de se tornar empreendedor foi objeto de estudo de Thomas (2009), 

sendo este um dos primeiros a examinar como oportunidades educacionais limitadas podem 

influenciar na sub-representação de minorias na atividade empreendedora no contexto dos 

Estados Unidos. Com isto, os principais resultados do estudo apontam que o sucesso 

acadêmico reduz a probabilidade de o indivíduo aspirar ter seu próprio negócio. Desta forma, 

jovens aspirantes a empreendedores podem não reconhecer a importância da formação 

universitária para iniciarem um empreendimento e obterem sucesso em seus negócios. 

A pesquisa de Thomas (2009) também identificou que os fatores que mais afetam 

positivamente a propensão a empreender são recursos financeiros e possuir pais 

empreendedores. Ademais, asiáticos e os homens também são mais propensos a empreender. 

Tais resultados implicam que indivíduos com educação formal podem almejar melhores 

oportunidades em outras ocupações, bem como desejar obter mais escolaridade e experiência 

antes de iniciar um negócio.  

Assim, estudos que abordam o efeito da educação superior sobre a abertura de 

empresas apresentam resultados mistos, podendo haver uma relação positiva (Dilli & 

Westerhuis, 2018; Millan et al., 2014; Piva & Rovelli, 2021) ou negativa (Thomas, 2009). A 

associação entre empreendedorismo e educação pode ser mediada pelos tipos de negócios, de 

modo que quanto maior o resultado educacional, maior será o envolvimento com atividade 

empreendedora em campos de alto crescimento, que requerem altos níveis de habilidade. Em 

contrapartida, campos que requerem baixos níveis de habilidade e são setores de baixo 

crescimento se relacionam negativamente com maior nível educacional (Liu et al., 2019; 

Thomas, 2009).  

A pesquisa de Liu et al. (2019) corrobora a de Thomas (2009) ao identificar que a 

participação na educação continuada, em Taiwan, não demonstrou relação significativa com 

o empreendedorismo jovem. De acordo com os resultados do referido estudo, os jovens 

empreendedores tendem a não participar da educação continuada, citando razões como "falta 

de tempo" e "falta de cursos necessários". Além disso, eles descobriram que a maioria dos 



 

 

empreendedores negros selecionam nichos de negócios que oferecem baixa barreira à 

entrada, ou seja, buscam atuar em setores poucos lucrativos e de baixo crescimento, em 

acordo com Bates e Robb, (2014) e Bates et al. (2018). 

O valor da educação para o empreendedorismo também foi estudado por Millan et al. 

(2014), que buscaram estimar se a propensão a empreender de um indivíduo estava 

relacionada ao seu próprio nível de educação e ao nível de educação da população. Desta 

forma, encontraram uma relação significativamente positiva entre a taxa de escolaridade, do 

indivíduo e da população, e o desenvolvimento do empreendedorismo, incluindo 

sobrevivência do negócio e a probabilidade de que um empresário comece a empregar 

pessoal e se mantenha como um empregador por um período mais longo. 

Por conseguinte, as descobertas do estudo de Millan et al. (2014) implicam que o 

empreendedorismo e as políticas de acesso ao ensino superior devem ser considerados em 

conjunto, sendo este intento buscado no presente estudo. Nesta mesma perspectiva, Dilli e 

Westerhuis (2018) e Sharma (2021) destacam que a oportunidade educacional pode eliminar 

disparidades de gênero na atividade empreendedora inovadora. 

Dilli e Westerhuis (2018) examinaram o papel da escolha de curso superior em 

disciplinas como ciências, tecnologia, engenharia e matemática (do inglês Science, 

Technology, Engineering and Mathematics ou STEM) na promoção da atividade 

empreendedora. Com dados do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), os resultados da 

pesquisa mostraram que os países com maior igualdade de gênero na educação científica 

apresentam maiores índices de atividade empreendedora em setores intensivos nessas áreas 

de conhecimento, bem como aspirações de alto crescimento.  

Nesse âmbito, Piva e Rovelli (2021) buscaram identificar fatores que reduzem a 

desigualdade de gênero no empreendedorismo. Assim, investigaram a relação entre a 

educação universitária em campos como STEM e a entrada de recém-formados do gênero 

feminino e masculino no empreendedorismo. Os resultados apontaram que a formação em 

economia e gestão reduz o desequilíbrio de gênero no empreendedorismo entre os recém 

formados. No entanto, a desigualdade é maior entre os graduados que frequentaram cursos 

com alunos de campos diferentes do STEM, fato que demonstra o peer effect sob a propensão 

a empreender (Lerner & Malmendier, 2013; Markussen & Røed, 2017). 

Em síntese, as evidências são duais. Por um lado, frequentar a universidade fomenta o 

ensino, pesquisa e inovação, gerando transbordamentos de conhecimentos e esforços para 

promover o empreendedorismo dos acadêmicos (Cunningham & Menter, 2021). Por outro 

lado, aumentar as possibilidades de formação (Krashinsky, 2008; Liu et al., 2019; Thomas, 

2009) e, possivelmente, a empregabilidade, pode aumentar o custo de oportunidade de 

empreender de minorias (Fairlie & Marion, 2012). 
 

3 Metodologia 

3.1 Contexto da Política do Argumento de Inclusão (AI) da UFRN 

 

O Argumento de Inclusão (AI) consistiu em uma ação afirmativa de bonificação, ou 

seja, os alunos elegíveis, que cumpriam todos os requisitos, recebiam uma pontuação 

adicional de 10% na nota final do vestibular. Os critérios de elegibilidade para os anos de 

2010 e 2011 exigiam que o candidato tivesse cursado, com aprovação, os três últimos anos do 

Ensino Fundamental (7º ao 9º ano) e todo o Ensino Médio na rede pública. Em 2012 

ocorreram mudanças nos requisitos e os candidatos deveriam comprovar que cursaram a 

partir do segundo ano do Ensino Fundamental (2º ao 9º ano) e todo o Ensino Médio em 

escolas públicas. Logo, torna-se relevante utilizar tal recorte temporal, explorando a mudança 

ocorrida, que exige mais anos de educação na rede pública. 



 

 

A situação do candidato em relação ao AI pode ser dividida em cinco categorias, 

conforme Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Situação do Candidato em Relação ao AI 
Categoria Situação Descrição 

I AI Não Requerido 

Candidatos que não solicitaram o AI (inclui os que não 

solicitaram por não atenderem aos requisitos e os que atenderiam, 

mas optaram por concorrer sem a política). 

II Requerido e Indeferido 
Candidatos que solicitaram o AI, mas não foram considerados 

elegíveis (não atenderam aos requisitos/critérios). 

III 
Requerido, Deferido, 

Não acesso 

Candidatos que solicitaram o AI, tiveram o pedido deferido, 

receberam a pontuação adicional, mas não obtiveram nota 

suficiente para ingressarem na UFRN. 

IV 

Requerido, Deferido, 

Acesso (AI não 

necessário) 

Candidatos que solicitaram o AI, tiveram o pedido deferido e 

foram classificados para ingressarem na UFRN, porém 

ingressariam mesmo sem o benefício do argumento, pois 

obtiveram pontuação suficiente. 

V 
Requerido, Deferido, 

Acesso (AI necessário) 

Candidatos que solicitaram o AI, tiveram o pedido deferido e só 

foram classificados para ingressarem na UFRN devido ao 

benefício do argumento de inclusão 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2022). 

Essa política foi uma iniciativa própria da UFRN e não se estendeu à outras 

Universidades brasileiras, estando vigente nos processos seletivos de 2006 a 2012, visto que 

em 2013 a UFRN passou a adotar, por exigência legal da Lei 12.711/2012 (Lei das Cotas), 

um outro sistema de reserva de vagas nas Universidades Federais e Institutos Federais 

(Brasil, 2012).  

  

3.2 Dados 

 

Em síntese, o conjunto de dados para estudo foi obtido pela fusão de três bases de 

dados: informações da candidatura à UFRN entre 2010 e 2012 (gênero, raça, idade renda, 

curso, pontuações no processo seletivo, origem escolar, entre outras informações pessoais, 

socioeconômicas e acadêmicas dos candidatos) com dados abertos da Receita Federal sobre 

abertura e sociedade em empresas brasileira (atualizada em 2021) e informações do mercado 

de trabalho, disponíveis na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS 2017) do Ministério 

do Trabalho e Emprego. Optou-se pelo recorte temporal de 2010 – 2012, pois desde 2006, 

ano de implementação do AI, a política passou por mudanças nos critérios de elegibilidade, 

tornando-se mais padronizada a partir de 2010, ano em que a pontuação adicional passou a 

ser de 10%, independente do curso (nos anos anteriores o bônus variava por curso). 

A pontuação de admissão no vestibular da UFRN varia de acordo com cada curso, por 

este motivo, torna-se necessário realizar a normalização das notas. O ponto de corte (cutoff) é 

o score do último aluno de determinado curso em cada ano. Nesta pesquisa, a nota de corte 

foi normalizada para 0 (pontuação do último aluno admitido), de modo que o procedimento 

baseia-se em estudos como o de Francis-Tan e Tannuri-Pianto (2018) e Heinesen (2018), em 

que a pontuação normalizada do exame de admissão é a diferença entre o resultado geral do 

candidato e seu ponto de corte específico, dividido pelo desvio padrão da pontuação. 

 

3.3 Estratégia de Análise e Grupos de Tratamento e Controle 

 

Em particular, este estudo compara candidatos que entraram na universidade com 

pontuação perto da nota de corte com candidatos que não entraram e ficaram um pouco 

abaixo da nota de corte (marginalmente acima do limiar e marginalmente abaixo dele), 



 

 

usando Regression Discontinuity Design (RDD) (Cattaneo, Idrobo, & Titiunik, 2020). Assim, 

o score normalizado representa o cutoff para o modelo. 

Em síntese, no tocante à execução/operacionalização do modelo RDD, neste projeto foi 

utilizado o pacote rdrobust (Calonico, Cattaneo, & Titiunik, 2020), que está disponível tanto 

no software estatístico Stata® quanto no RStudio, sendo este pacote amplamente utilizado na 

literatura. Desta forma, o estimador será não paramétrico, que atualmente tornou-se a 

abordagem recomendada de estimativa RDD (Cattaneo, Titiunik, & Vazquez-Bare, 2020. 

Ademais, a escolha da abordagem não paramétrica se justifica pelo fato de que em tal 

estratégia a determinação do efeito médio do tratamento no ponto de corte se baseia em 

técnicas recentes de regressão linear local, polinômios locais (Cattaneo et al., 2020), 

evitando, portanto, a baixa capacidade de estimativa em técnicas anteriormente usadas 

(Calonico et al., 2020). 

A principal variável de interesse é “Empreendedor”, que representa se um determinado 

indivíduo se tornou empreendedor formal (abriu uma empresa ou estabeleceu sociedade). 

Esta é uma variável de natureza dicotômica que indica se o indivíduo que não tinha 

envolvimento com atividade empreendedora tornou-se empresário após ingressar e/ou 

concluir a graduação. No que se refere à limitação temporal para empreender, Markussen e 

Røed (2017) sugerem um período que compreende o ingresso na instituição e vai até no 

máximo 5 anos após concluir a graduação. 

No tocante aos grupos de tratamento e controle, um modelo mais geral consiste em 

analisar o efeito sobre o comportamento empreendedor de todos os indivíduos que atendem 

aos critérios para o Argumento de Inclusão (AI), comparando os que realmente só foram 

admitidos devido a política (situação AI necessário, grupo V) somados com os que 

ingressariam mesmo na ausência do AI (situação AI não necessário, grupo IV) versus os 

beneficiados com a política que não conseguiram ingressar (situação III) ((IV + V) versus 

III). Adicionalmente, analisou-se o efeito realizando uma comparação por grupo, ou seja, 

separando os indivíduos que só foram admitidos devido ao argumento de inclusão (AI 

necessário, Grupo V) e, como grupo de controle, os beneficiados que não conseguiram 

ingressar (Grupo III); E outra análise com os que ingressariam mesmo sem o AI (AI não 

necessário, Grupo IV), em comparação com que os não conseguiram ingressar. 

Para que o projeto de RDD proposto neste estudo seja válido, devem ser satisfeitas as 

condições de continuidade da variável de atribuição (running variable que determina o cutoff) 

e de variáveis covariadas (Cattaneo et al, 2021). Para tanto, realizou-se o Teste de McCrary 

(2008), analisando a distribuição de densidade da variável em execução ao redor do ponto de 

corte. O teste avalia a hipótese de continuidade da função densidade no entorno do ponto de 

corte (Cattaneo et al., 2021). Assim, provou-se a validade do modelo RDD, uma vez que o 

teste alternativo para verificar se há descontinuidade estatisticamente significante próxima do 

cutoff, conforme proposto por Cattaneo et al. (2021), não encontrou descontinuidades 

estatisticamente significantes no presente estudo. 

 

4 Resultados e Discussões 

 

No tocante às estatísticas descritivas, os dados mostram que Pretos, Pardos ou 

Indígenas (PPI) representam 51,97% dos candidatos que realizaram o vestibular com o 

Argumento de Inclusão. Nota-se que a política estava alcançando minorias raciais, isto é, a 

maioria dos candidatos beneficiados são pretos, pardos ou indígenas. Ademais, tais grupos de 

beneficiados apresentavam, em média, faixas de rendas menores e menor percentual de pais 

com ensino superior completo, em comparação com candidatos sem o AI. 

Os indivíduos inelegíveis para a política, apresentam rendas mais altas, são em sua 

maioria brancos (60,05% dos candidatos). Ademais, os indivíduos de escolas públicas, mas 



 

 

que optaram por concorrer sem a política, representavam 53,7% dos candidatos brancos. 

Outra variável que merece destaque é a pontuação na primeira fase do processo de admissão 

(score na primeira fase), visto que tal pontuação é uma referência do desempenho do 

candidato sem o bônus de 10%, já que o acréscimo incide sobre a pontuação final. Assim, a 

pontuação dos candidatos elegíveis é, em média, igual a 484,78, sendo inferior à média dos 

candidatos não elegíveis, bem como à dos que optaram por concorrer sem a política, 

respectivamente 546,89 e 521,55. A Tabela 1 apresenta tais estatísticas descritivas para a 

amostra completa de candidatos ao Vestibular da UFRN entre os anos de 2010 e 2012. 

Tabela 1 – Estatísticas Descritivas para os Candidatos ao Vestibular UFRN entre 2010 - 2012 

 
Com AI 

Sem AI  

(Não Elegíveis) 

Sem AI (Elegíveis, mas 

não solicitaram AI) 

Variáveis Média (%) DP Média (%) DP Média (%) DP 

Características Demográficas    

Gênero Feminino  62,81 0,4933 51,80 0,4997 43,92 0,4963 

Idade (Anos de Idade) 21,36 5,716 19,74 4,475 22,55 7,239 

Casado  6,60 0,248 3,24 0,1771 10,07 0,301 

PPI  51,97 0,4996 38,97 0,4877 45,38 0,4979 

Brancos  47,13 0,4992 60,05 0,4898 53,70 0,4986 

Outras Raças  0,05 0,0217 0,07 0,0267 0,09 0,0297 

Escola Pública  100 0 12,98 0,3360 100 0 

Escola Particular 0 0 87,02 0,3360 0 0 

Curso Preparatório  53,58 0,4987 46,46 0,4987 52,00 0,4996 

Mãe com Ensino Superior  4,88 0,2155 25,09 0,4336 14,16 0,3487 

Pai com Ensino Superior  2,37 0,1522 21,55 0,4112 11,14 0,3147 

Trabalha  28,33 0,4506 16,16 0,3680 34,91 0,4767 

Renda Familiar        

0–1 salário Mínimo 37,59 0,4844 7,04 0,2559 13,93 0,3463 

1–5 salários Mínimos 59,23 0,4914 48,62 0,4998 64,16 0,4795 

5-10 salários Mínimos 2,80 0,1651 26,66 0,4422 16,09 0,3675 

10-20 Salários Mínimos 0,34 0,0581 12,42 0,3298 4,45 0,2062 

> 20 Salários Mínimos 0,04 0,0194 5,27 0,2234 1,36 0,1156 

Admissão na UFRN        

Score na Primeira Fase 484,78 61,325 546,89 81,388 521,55 77,366 

Matriculado  45,28 0,4978 37,34 0,4837 36,04 0,4801 

Observações 19.185 48.919 6.406 

Nota: AI – Argumento de Inclusão. A amostra inclui candidatos à UFRN entre o período de 2010 e 2012, 

incluindo: (a) todas as pessoas que fizeram o exame de admissão e foram admitidas e (b) todas as pessoas que 

não foram admitidas. “Sem AI (Não Elegíveis)” inclui todas as pessoas que fizeram o exame de admissão sem a 

política porque não cumpriam os requisitos para receber o benefício (inelegíveis, ou seja, alunos que não 

cursaram os anos exigidos em escola pública); “Sem AI (Elegíveis, mas não solicitaram AI)” inclui todas as 

pessoas de escolas públicas que atenderiam aos requisitos e não solicitaram o AI, ou seja, poderiam ser 

elegíveis, mas por algum motivo optaram por concorrer a vagas sem a política. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022).  

 

4.1 Efeito de Frequentar a Universidade, com a política, sobre o Empreendedorismo 

 

Inicialmente verificou-se o efeito de frequentar a universidade para todos os candidatos 

que receberam a política. Assim, para esta análise inicial, considerou-se como grupo de 

tratamento os indivíduos com o Argumento de Inclusão que ingressaram na UFRN; o 

controle foi composto pelos indivíduos com o Argumento de Inclusão que não ingressaram 

na UFRN.  

Adicionalmente, seguindo o percurso metodológico e considerando o grupo de 

indivíduos que receberam a política de bonificação para admissão na UFRN, torna-se 

relevante analisar diferenças nos resultados entre os candidatos que ingressaram na 



 

 

instituição com o benefício da política, mas ingressariam mesmo sem ela (AI não Necessário) 

e aqueles que realmente só foram admitidos por causa da pontuação adicional (AI 

Necessário). Os resultados estão apresentados na Tabela 2, para a variável dependente 

“empreendedor”. Tanto no geral quanto para candidatos com AI necessário e não necessário, 

alguns modelos controlam para características dos indivíduos. 

Tabela 2 – Estimativa do comportamento empreendedor em torno do ponto de corte de 

admissão da UFRN para candidatos com o AI entre os anos de 2010 – 2012 

 Ambos os Gêneros  Ambos os Gêneros 

 I II III  IV V VI 

 
AI 

AI 

Necessário 

AI Não 

Necessário 

 
AI 

AI 

Necessário 

AI Não 

Necessário Variável Dependente  

        

Empreendedor -0,00657 -0,0145 -0,0024  -0,00662 -0,0143 -0,0027 

 (0,0855) (0,0107) (0,0058)  (0,00841) (0,0106) (0,0059) 

p-value 0,442 0,175 0,686  0,431 0,177 0,650 

Observações 10.625 7.903 8.576  10.625 7.903 8.576 

Características Individuais Não Não Não  Sim Sim Sim 

Erros padrão robustos em parênteses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

NOTA: As colunas I, II e III não controlam as características individuais. As colunas IV, V e VI controlam um 

conjunto de características individuais, incluindo Mãe com ensino superior completo, Pai com ensino superior 

completo, se já ingressou anteriormente em curso superior, se fez curso preparatório e idade.  

Fonte: Elaboração Própria (2022). 

No geral, no tocante à variável “empreendedor”, parece não haver descontinuidade 

significante em torno do ponto de corte, isso é, não há efeito de frequentar a instituição sobre 

a probabilidade de um candidato beneficiado (pertencente ao grupo minoritário, ou seja, 

egresso de escolas públicas) se tornar empreendedor. Adicionalmente, não foi identificada 

descontinuidade significante em torno do cutoff, tanto para os candidatos que só ingressaram 

em virtude da política quanto para os que dela se beneficiaram, mas obtiveram scores 

suficientes para serem admitidos sem a bonificação. Logo, embora tenham frequentado a 

UFRN, não há nenhum efeito perceptível na propensão ao empreendedorismo dos 

beneficiados, uma vez que as estimativas são insignificantes em níveis convencionais. 

A ausência de efeito da oportunidade educacional no empreendedorismo também foi 

discutida por Liu et al. (2019) e Thomas (2009), que embora não tenham utilizado a 

descontinuidade gerada pela regra de elegibilidade no processo de admissão, realizaram 

estudos cujos resultados não demonstraram relação significativa entre frequentar uma 

Instituição de Ensino Superior (IES) e tornar-se empreendedor. De acordo com os resultados 

dos referidos estudos, o sucesso acadêmico pode, inclusive, reduzir a probabilidade de o 

indivíduo aspirar ter seu próprio negócio e os jovens empreendedores tendem a não participar 

da educação continuada, citando razões como falta de tempo. 

Destaca-se que não é relativamente simples saber se esses resultados são explicados por 

gênero diretamente ou por algum fator relacionado ao gênero. Logo, é possível que os 

candidatos beneficiados que pleitearam uma vaga na UFRN e foram admitidos, estudando em 

uma instituição de excelência, tendam a conferir maior valor a carreira profissional ligada ao 

curso escolhido, em detrimento do empreendedorismo e que esse efeito seja mediado pelo 

gênero.  

Assim, a Tabela 3 foi elaborada para tentar investigar essa questão, visto que exibe 

efeitos separados por gênero, para os indivíduos com o Argumento de Inclusão. 



 

 

Tabela 3 – Estimativa do comportamento empreendedor, por gênero, em torno do ponto de 

corte de admissão da UFRN para candidatos com o AI entre os anos de 2010 – 2012 

 Candidatos do Gênero Masculino  Candidatos do Gênero Feminino 

 
AI 

AI 

Necessário 

AI Não 

Necessário 

 
AI 

AI 

Necessário 

AI Não 

Necessário Variável Dependente  

        

Empreendedor -0,00891 -0,0043 -0,0287  -0,00634 -0,0202 0,0032 

 (0,01672) (0,0173) (0,0217)  (0,000954) (0,0125) (0,0066) 

p-valor 0,594 0,805 0,185  0,506 0,104 0,628 

Observações 4.450 3.130 3.459  6.175 4.773 5.117 

Características Individuais Não Não Não  Não Não Não 

        

Empreendedor -0,00897 -0,0045 -0,0285  -0,00637 -0,0212 0,0020 

 (0,0165) (0,0173) (0,0215)  (0,00937) (0,0126) (0,0067) 

p-valor 0,587 0,797 0,185  0,497 0,091 0,762 

Observações 4.450 3.130 3.459  6.175 4.773 5.117 

Características Individuais Sim Sim Sim  Sim Sim Sim 

Erros padrão robustos em parênteses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

NOTA: Alguns modelos controlam um conjunto de características individuais, incluindo Mãe com ensino 

superior completo, Pai com ensino superior completo, se já ingressou anteriormente em curso superior, se fez 

curso preparatório e idade. 

Fonte: Elaboração Própria (2022). 

Novamente, os efeitos identificados são pequenos e insignificantes em níveis de 

significância convencionais. No caso dos elegíveis que ingressaram com a bonificação, foi 

identificado uma descontinuidade muito pequena com relação a probabilidade de se tornar 

empreendedor, sendo cerca de 0,89 pontos percentuais a menos por ter frequentado a UFRN, 

porém este resultado não é significante. De forma análoga, para os demais resultados do 

gênero masculino, bem como para todas as estimações do gênero feminino, não foi 

identificado efeito significativo de frequentar a UFRN sobre a probabilidade de se tornar 

empreendedor. 

Em síntese, possíveis razões para estes resultados podem passar pelo valor oferecido 

por uma formação superior e retornos salariais, por exemplo. Esses argumentos são 

consistentes com Fairlie e Marion (2012), que identificaram que o custo de oportunidade de 

abertura de novos empreendimentos, por parte de minorias, diminui à medida que as 

oportunidades de contratação para trabalhos tradicionais são reduzidas (eliminação de ação 

afirmativa para contratação de mulheres e minorias étnicas). Logo, estudantes com maior 

nível de escolaridade e, consequentemente, maiores oportunidades de contratação, podem ter 

ou almejar outras ocupações com salários altos e isso pode aumentar o custo de oportunidade 

de empreender. 

Existem diferentes mecanismos que podem levar os jovens universitários a não escolher 

o empreendedorismo como carreira (GEM, 2019, 2020). Algumas limitações da base de 

dados deste trabalho impossibilitam análises mais detalhadas dessas questões. Todavia, 

dentre tantas possíveis causas, alguns trabalhos destacam o risco do insucesso, pois muitos 

jovens têm aversão ao risco de empreender (Ekelund et al., 2005; Zhang & Cain, 2017) e 

dificuldade em conciliar a vida acadêmica com a atividade empreendedora (Liu et al., 2019). 

Em suma, alunos egressos de escolas públicas, que neste trabalho assumem status de 

minorias, devido suas características socioeconômicas, ao estarem marginalmente acima do 

corte para admissão na UFRN e ingressarem na instituição não atingem aumentos na 

probabilidade de tornarem-se empreendedores, sugerindo que não haveria plausivelmente 

grandes efeitos e incentivos positivos se a cobertura do Argumento de Inclusão tivesse sido 

expandida para subgrupos de minorias marginalmente abaixo do corte. Soma-se a essa 

discussão o fato de que fatores associados a jornada acadêmica, como estresse e insônia 



 

 

(Kollmann, Stöckmann, & Kensbock, 2019), insegurança e instabilidade (Nazio & Gábos, 

2017), podem influenciar negativamente na escolha do empreendedorismo como carreira (Liu 

et al., 2019). 

 

4.2 Probabilidade de Formação na Universidade 

 

Esse estágio foi estimado para a condição de tratamento de se formar na UFRN e anos 

de educação para as três diferentes categorias analisadas: estudantes beneficiados com a 

política (AI), estudantes sem AI que foram inelegíveis e estudantes sem AI que seriam 

elegíveis, mas optaram por fazer o processo seletivo sem a política. Destarte, a Tabela 4 

apresenta os resultados de regressões sem separar por gênero. 

Tabela 4 - Estimação da probabilidade de formação – Ambos os Gênero 

 Ambos os Gêneros  Ambos os Gêneros 

 I II III  IV V VI 

 

Matriculado 

x AI 

Matriculado 

x sem AI 

(Não 

Elegíveis)  

Matriculado 

x sem AI 

(Não 

solicitaram) 

 

Matriculado 

x AI 

Matriculado 

x sem AI 

(Não 

Elegíveis)  

Matriculado 

x sem AI 

(Não 

solicitaram) Variável Dependente 

 

        

Anos de Educação 0,398*** 0,0884 0,0721  0,318*** 0,0613 0,0661 

 (0,0122) (0,0743) (0,0562)  (0,0156) (0,0572) (0,0705) 

        

Conclusão da Faculdade 0,0859** 0,0481 0,0522  0,0822** 0,0422 0,0503 

 (0,0348) (0,0351) (0,0674)  (0,0352) (0,0371) (0,0498) 

Observações 4.811 10.450 3.270  4.811 10.450 3.270 

Características Individuais Não Não Não  Sim Sim Sim 

Erros padrão robustos em parênteses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

NOTA: As colunas I, II e III não controlam as características individuais. As colunas IV, V e VI controlam um 

conjunto de características individuais, incluindo Mãe com ensino superior completo, Pai com ensino superior 

completo, se já ingressou anteriormente em curso superior, se fez curso preparatório e idade. 

Fonte: Elaboração Própria (2022). 

Os resultados demonstram que candidatos beneficiados pela política que cursam a 

UFRN têm cerca de 0,39 mais anos de educação e aproximadamente 9 pontos percentuais a 

mais de chance de concluir a faculdade, significante a um nível de 5%, enquanto candidatos 

inelegíveis têm aproximadamente 0,09 mais anos de educação e cerca de 5 pontos percentuais 

a mais de chance de concluir a faculdade, porém estes resultados não foram significantes. 

Adicionalmente, também não foram identificados efeitos significantes para os candidatos 

elegíveis que não participaram da política e frequentaram a UFRN. 

Na sequência, regressões estratificadas por gênero também foram estimadas para a 

probabilidade de formação e anos de educação e os resultados apresentados na Tabela 5 

demonstram que as estimações para probabilidade de formação são significantes apenas para 

o gênero masculino, no caso de elegíveis com a política e inelegíveis.  

Em síntese, candidatos não elegíveis do sexo masculino que cursam a UFRN têm cerca 

de 8 pontos percentuais a mais de chance de concluir a faculdade, sendo este resultado 

significante ao nível de 10%. Enquanto para os anos de educação deste grupo, identificou-se 

que eles têm aproximadamente 0,06 mais anos de educação, porém não é significante. Já para 

o caso de indivíduos do gênero masculino com a política, destaca-se que estes apresentam, 

aproximadamente, 13 pontos percentuais mais chances de conclusão. Esses resultados são 

significativos em níveis de significância convencionais. Identificou-se ainda que os 

beneficiados do gênero masculino têm 0,79 mais anos de educação. 



 

 

 

Tabela 5 – Estimação da probabilidade de formação – Feminino e Masculino 

 Candidatos do Gênero Masculino  Candidatos do Gênero Feminino 

 

Matriculado 

x AI 

Matriculado 

x sem AI 

(Não 

Elegíveis)  

Matriculado 

x sem AI 

(Não 

solicitaram) 

 

Matriculado 

x AI 

Matriculado 

x sem AI 

(Não 

Elegíveis)  

Matriculado 

x sem AI 

(Não 

solicitaram) Variável Dependente 

 

        

Anos de Educação 0,791* 0,0591 0,0827  0,104 0,145** 0,179 

 (0,469) (0,167) (0,159)  (0,0671) (0,0632) (0,175)) 

Conclusão da Faculdade 0,129** 0,08123* 0,01988  0,0369 0,04228 0,04265 

 (0,0513) (0,04274) (0,07207)  (0,0458) (0,04535) (0,09658) 

Observações 2.298 5.506 2.024  2.513 4.944 1.246 

Características Individuais Não Não Não  Não Não Não 

        

Anos de Educação 0,659* 0,0531 0,0743  0,103 0,106** 0,147 

 (0,394) (0,238) (0,0484)  (0,0722) (0,0495) (0,568) 

Conclusão da Faculdade 0,120** 0,07814* 0,01767  0,0364 0, 03798 0,08875 

 (0,0523) (0,04335) (0,06912)  (0,0462) (0,04501) (0,09233) 

Observações 2.298 5.506 2.024  2.513 4.944 1.246 

Características Individuais Sim Sim Sim  Sim Sim Sim 

Erros padrão robustos em parênteses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

NOTA: Alguns modelos controlam um conjunto de características individuais, incluindo Mãe com ensino 

superior completo, Pai com ensino superior completo, se já ingressou anteriormente em curso superior, se fez 

curso preparatório e idade. 

Fonte: Elaboração Própria (2022). 

As candidatas inelegíveis para o AI que frequentam a UFRN têm cerca 0,14 mais anos 

de educação, embora o efeito sobre a probabilidade de completar o curso não seja 

estatisticamente significante. No entanto, frequentar a instituição não apresentou efeito sobre 

a probabilidade de formação para mulheres beneficiadas pelo AI e para aquelas elegíveis que 

ingressaram sem a bonificação. 

Nota-se que o efeito sobre a formação e anos de educação é maior para os indivíduos 

que receberam a política do que para os não elegíveis. Os beneficiados com a política que 

entraram na UFRN, em relação aos beneficiados que não foram admitidos, apresentam 

significativamente mais anos de escolaridade e maior probabilidade de se formar. No entanto, 

um resultado interessante é que as estimações diferem de acordo com o gênero, pois os 

resultados revelam que os efeitos se concentram entre os candidatos do gênero masculino. Os 

candidatos do gênero masculino que receberam a bonificação e frequentaram a UFRN têm 

resultados estatisticamente significantes e mais elevados acerca da probabilidade de 

formação, enquanto as mulheres não apresentaram tais efeitos. 

Apesar da disparidade de gênero na formação e de não haver efeito perceptível no caso 

da probabilidade de empreender, os resultados sugerem que alunos do gênero masculino 

egressos de escolas públicas e beneficiados pela ação afirmativa podem ser incentivados a 

permanecer na universidade por mais tempo. Esses resultados acerca da conclusão da 

faculdade, maiores para o gênero masculino, são consistentes com Francis-Tan e Tannuri-

Pianto (2018), que identificaram, no contexto da Universidade de Brasília (UnB), que se 

tratando dos resultados educacionais e mercado de trabalho, cotistas do gênero feminino se 

beneficiam pouco de frequentar a instituição. 

Não obstante a ausência de evidências acerca do efeito da ação afirmativa sobre o 

empreendedorismo de grupos minoritários, em resposta às perspectivas futuras geradas pela 

formação superior, a ação afirmativa pode induzir mais escolaridade de determinados grupos, 



 

 

gerando menos resultados para a escolha do empreendedorismo como carreira. Ademais, os 

retornos educacionais podem ter efeitos negativos para o empreendedorismo e há evidências 

que apoiam tais alegações, apontando que o ingresso na universidade está associado a 

estressores que interferem na atividade empreendedora, tais como o estresse, insônia, cansaço 

(Kollmann et al., 2019), falta de tempo (Liu et al., 2019), de modo que a ligação entre 

educação superior e abertura de empresas seja fraca, tanto para brancos quanto para negros 

(Thomas, 2009). E, consequentemente, uma maior formação pode abrir espaço para 

oportunidades de contratação formal desses grupos, reduzindo a probabilidade de tais 

indivíduos tornarem-se empreendedores, dado o aumento do custo de oportunidade de abrir 

um novo negócio (Fairlie & Marion, 2012).  

Assim, se uma determinada política afeta positivamente as oportunidades de inserção 

no mercado de trabalho, por meio de emprego formal – como é o caso da ação afirmativa 

educacional, que pode ampliar a empregabilidade de grupos historicamente desfavorecidos - 

esses programas podem ter o potencial efeito de diminuir a taxa de empreendedorismo entre 

minorias. Em outras palavras, oportunidades reduzidas de inserção no mercado de trabalho e 

falta de acesso educacional podem levar, inclusive por necessidade, à entrada no 

empreendedorismo (Fairlie & Marion; Krashinsky, 2008). 

 

5 Considerações Finais 

 

Esta pesquisa teve como objetivo estimar a relação entre ingressar no ensino superior - 

com o benefício da Ação Afirmativa de bonificação (pontuação adicional) - e a propensão de 

um indivíduo iniciar um novo negócio. Assim, usando um modelo de descontinuidade de 

regressão, de modo a explorar a elegibilidade para a política do Argumento de Inclusão, este 

estudo não encontrou evidências de que há uma vantagem na probabilidade de tornar-se 

empreendedor associada à frequência na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Adicionalmente, estudantes elegíveis que entraram na UFRN com a política apresentam 

maiores probabilidades de formação e mais anos de educação. Todavia, há discrepância de 

gênero nos resultados, visto que tal padrão se concentra nos indivíduos de gênero masculino, 

não havendo efeitos estatisticamente significantes para as candidatas que ingressaram na 

instituição por meio da política de bonificação. Tal desigualdade nos resultados, relacionada à 

probabilidade de formação quando se estratifica por gênero, também foi identificada e 

discutido por Francis-Tan, e Tannuri-Pianto (2018) e Khaana (2020).  

No geral, o tratamento, ter acesso à universidade, é um aspecto amplo, logo, com os 

dados disponíveis para este estudo e por meio do RDD é possível medir o outcome, mas 

torna-se difícil medir o mecanismo que gerou tal resultado, por exemplo: será que o indivíduo 

não empreendeu por aspirar salários maiores com a formação? Será que foi por medo de 

assumir o risco de empreender? Então, reconhece-se a não identificação desses mecanismos 

como uma limitação do trabalho, o que abre espaço para investigações em outros estudos. 

Algumas limitações deste estudo precisam ser reconhecidas. Pode-se destacar que o 

conjunto de dados não contém informações sobre o empreendedorismo informal, visto que os 

dados abertos da Receita Federal e a RAIS 2017 cobrem apenas o setor formal. Destaca-se 

ainda que os sujeitos envolvidos neste estudo foram alunos de apenas uma universidade na 

Região Nordeste brasileira, portanto, a análise de dados de outras universidades que 

implementaram ações afirmativas poderia ampliar o escopo desta investigação. Além disso, 

considerando que o estudo foi realizado no Brasil, a generalização dos efeitos para outros 

países consiste em uma questão que requer o aprofundamento das investigações. Todavia, tal 

questão empírica pode permitir comparações dos efeitos de políticas afirmativas sobre o 

empreendedorismo, tanto a nível nacional quanto internacional. 



 

 

Estudos futuros podem replicar a abordagem adotada nesta dissertação, usando dados 

de outras ações afirmativas, base de dados mais amplas de diferentes instituições de ensino 

superior, abordagem quali-quantitativa (na possibilidade de utilização de outras bases e 

pesquisas adicionais), entre outras estratégias. Considera-se interessante tentar estudar 

retornos salariais dos graduandos e estimar se em caso de maiores retornos o custo de 

oportunidade de tomar o risco de empreender é maior.  

Adicionalmente, pode-se realizar alguma análise dos pares em sociedades, de modo a 

contribuir para a discussão sobre o fato de que os beneficiados passam a conviver com uma 

maior diversidade étnica e socioeconômica e, por este motivo, as oportunidades de 

networking são ampliadas (Lessard et al., 2019), bem como maior acesso à informações e 

conhecimentos (Alon & Malamud, 2014; Francis-Tan & Tannuri-Pianto, 2018). Dessa forma, 

justifica-se a investigação desse aspecto, uma vez que é possível que o contato com pares que 

possuem rendas maiores e interesses diversos amplie o acesso a capital financeiro pela 

possibilidade de sociedade, podendo influenciar, inclusive, na intenção de iniciar empresas 

em diferentes setores. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho foi apresentar a contribuição dos empreendimentos sociais 

para redução de vulnerabilidade dos indivíduos e famílias que habitam, trabalham ou ocupam 

o bairro carente de uma grande metrópole na América do Sul. Um estudo de dois casos que 

envolveu observação, análise documental, entrevista e grupo focal acompanhou pessoas que 

superaram um processo de desocupação com políticas higienistas. A importância desses 

empreendimentos para a emancipação das famílias em vulnerabilidade social foi demonstrada. 

As investigações ora propostas possibilitarão que iniciativas passíveis de replicação ajudem 

quem mais sofre com a vulnerabilidade. O trabalho apontou para o fato de que órgãos 

governamentais devem atentar-se à promoção de medidas para o desenvolvimento de políticas 

públicas que fortaleçam os catadores como categoria profissional, fomentando o 

desenvolvimento econômico dos empreendimentos com acesso facilitado a linhas de créditos, 

promovendo alternativas inclusivas para a gestão de resíduos sólidos urbanos, bem como 

incentivando o empreendedorismo social. 

Palavras-chave: Vulnerabilidade social, Empreendedorismo social, Inovação social, 

Catadores de materiais recicláveis. 
 

1. Introdução 

No início do século XX, a população do campo, passou a migrar para a cidade, em razão 

dos incentivos a industrialização. Desde então, o processo de urbanização se consolidou de 

forma acelerada, em desequilíbrio e com dinâmicas de exclusão, trazendo à tona a 

vulnerabilidade social, que tem se tornado um fenômeno global (Kuentz-Simonet, Labenne, & 

Rambonilaza, 2017). 

Vulnerabilidade está associada à ideia de ser ferido com traumas físicos ou 

psicológicos, mas também é a necessidade básica insatisfeita, a pobreza multidimensional, 

guiados pela insuficiência de infraestrutura urbana, capital humano, renda e trabalho, 

decorrentes de recortes desagregadores por características como: cor, raça, gênero e situação 

de domicílio (Gillespie‐Marthaler, Nelson, Baroud, & Abkowitz, 2019). 

De acordo com Carmo e Guizardi (2018), o debate em torno da concepção de 

vulnerabilidade, busca trazer elementos de reflexão teórica que possam contribuir com o 

aprofundamento democrático no âmbito do acesso aos direitos de saúde e assistência social 

baseando-se no desvelamento dos rumos da seguridade social brasileira neste momento 

histórico. A desequilibrada distribuição espacial de acesso a serviços, oferta de trabalho e 



 

 

atividades econômicas, mostra que determinados grupos são mais vulneráveis (Vasconcelos, 

Guimarães & Zaneti, 2020).  

É possível observar pontos, ruas e até bairros onde a vulnerabilidade está presente nas 

cidades. Trata-se de um desafio complexo, um problema que se agrava sobretudo nas regiões 

metropolitanas (Da Cunha, 2004). Essas regiões necessitam de intervenções de políticas 

públicas para melhoria nos processos institucionais, aumento de recursos e oportunidades para 

redução da vulnerabilidade social e promoção da qualidade de vida (Kuentz-Simonet, Labenne, 

& Rambonilaza, 2017). O entendimento das políticas públicas está vinculado ao poder público, 

o Estado no que tange a destinação de investimentos, prioridades e ações, porém, demandadas 

pela sociedade civil (Teixeira, 2002). As destinações de investimentos são disputadas devido 

ao conflito de interesse dos grupos: econômicos; políticos; classes sociais e demais 

componentes da sociedade civil (Ferronato, Rada, Portillo, Cioca, Ragazzi & Torretta, 2019). 

As políticas públicas são fundamentais para garantir os direitos dos cidadãos, afastando-

os da vulnerabilidade e transformando a realidade, devendo ser eficiente, efetiva, 

emancipatórias e não apenas em caráter assistencialista ou com função compensatória 

(Fernandes, 2020). Em contextos de desenvolvimento socioeconômico desequilibrado, crise 

econômica evidente, crescente concentração de renda e empobrecimento gradual da população, 

revelou-se nas metrópoles brasileiras maior deterioração das condições de vida da população, 

gerando um tema de grande importância na agenda das políticas públicas (Da Cunha, 2004). 

Em São Paulo, no ano de 2010, 31,6% da população apresentava um rendimento per capita 

nominal mensal de no máximo meio salário mínimo (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística [IBGE], 2020). Em 2017, o Índice de Vulnerabilidade Social no Brasil registrou 

0,243, o Município de São Paulo em 2010 registrou 0,291 (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada [IPEA], 2019). 

Para atenuar os impactos das vulnerabilidades no Brasil foi implantada a Política 

Nacional de Assistência Social para tornar a distribuição de renda mais justa e equalitária. A 

transferência de renda é uma estratégia política para incluir pessoas em vulnerabilidade aos 

bens sociais por meio de repasses do governo federal (Córdova & Alves, 2019). Mas apenas 

ações governamentais não bastam para o problema de vulnerabilidade. Segundo Da Cunha 

(2004), para combater a segregação socioespacial da população de baixa renda, surgiram novas 

alternativas para mitigar a acumulação de carências urbanas. A economia solidária aplica os 

princípios da propriedade coletiva ou associada do capital, com base na igualdade e 

solidariedade. Provém sócios economicamente, pois, geram trabalho e renda, a exemplo de 

uma organização de trabalho convencional, além de buscar o desenvolvimento local, o bem-

estar dos sócios por meio da educação, saúde e inserção social (Mazzei & Crubellate, 2011). 

Como exemplo, um dos empreendimentos sociais são as cooperativas de materiais recicláveis 

e associações formadas por catadores de materiais, pessoas de baixa renda, que despontaram 

como alternativas coletivas de sobrevivência. Nesse sentido, mostrou-se oportuno responder 

ao seguinte questionamento: Como os empreendimentos de catadores em áreas da região 

do Glicério, no Município de São Paulo, apresentam efeitos de redução na 

vulnerabilidade, como ação social?  

A escolha dos baixios (áreas inferiores dos viadutos), deu-se por serem territórios de 

abandono, residuais de construções aleatórias do período militar, com destaque o viaduto do 

Glicério, na região central da região metropolitana de São Paulo. Também contribuiu para a 

escolha e realização da pesquisa no bairro, os frequentes noticiários nas mídias tradicionais e 

alternativas, onde a maior parte das manchetes foi a marginalização e a vulnerabilidade dos 

moradores, em uma ocupação de complexidade territorial. 

Portanto, o objetivo geral deste trabalho foi apresentar o papel da Cooperativa da 

Baixada do Glicério (CooperGlicério) e da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis 

Nova Glicério (Nova Glicério) na redução de vulnerabilidade dos indivíduos e famílias que 

habitam, trabalham ou ocupam os baixios do Glicério, no Município de São Paulo. Como 



 

 

objetivos específicos, procurou-se descrever o contexto histórico de vulnerabilidade daquele 

território, por falta de políticas públicas, avaliar os impactos dos empreendimentos na 

contribuição social, bem como investigar a percepção dos membros, em relação às fragilidades 

e mudanças obtidas. 

O presente artigo está estruturado da seguinte forma: aspectos introdutórios, 

problematização e objetivos da pesquisa. Em seguida, os pilares teóricos sobre os quais são 

alicerçados o estudo: vulnerabilidade socioespacial e empreendedorismo social. Depois disso, 

serão expostos os procedimentos metodológicos utilizados para a condução da pesquisa, 

seguidos da análise dos resultados obtidos e conclusões. 

 

2. Fundamentação Teórica 

     Serão abordados aspectos da teoria da vulnerabilidade social e do 

empreendedorismo social, com enfoque para os empreendimentos de catadores de materiais 

recicláveis. 

 

2.1. A vulnerabilidade socioespacial 

Desde o período de industrialização nos anos 30, os migrantes eram atraídos pela 

promessa de melhores condições de vida nas grandes cidades, para sobrevivência das famílias 

e fugir da miséria no campo. Portanto, o deslocamento campo-cidade ocorria por dois fatores: 

região expulsora, territórios estagnados e arcaicos onde os agricultores não eram proprietários 

da terra, onde havia o monopólio de grandes proprietários. O segundo fator referiu-se às 

pressões populacionais por disponibilidade de terra para cultivo de subsistência, ou seja, a 

insuficiência física de terra, de assentamento rural o que impossibilitava o crédito e a 

comercialização (Zullo, 2019). 

Com o argumento de absorver a demanda habitacional, o Estado passou a financiar nas 

periferias das cidades loteamentos e habitações populares voltados para a classe operária, 

demandando transporte, educação e infraestrutura básica (Carvalho, 2010). O sistema público 

estava aquém das demandas da cidade de São Paulo que já se tornara metrópole na década de 

1930, com mais de 1 milhão de habitantes fazendo emergir questões urbanas, como a falta do 

tratamento com equidade e empoderamento econômico no planejamento urbano (Carvalho, 

2010).  

A divisão social no processo de urbanização gerada quando a classe operária e 

migrantes foram colocados nas periferias desencadeou um quadro de desigualdade 

socioespacial (Sposito, 2011). De um lado territórios ricos com alto investimento e do outro 

lado territórios vulneráveis, periferizados, em condições precárias e qualidade de vida 

diminuída (Soyinka & Siu, 2018). A década de 1970 não absorvia o excedente de mão de obra 

e com a Crise da Dívida o Brasil reverteu o quadro do rápido crescimento econômico da década 

de 1930 entrando em regressão com declínio estruturado. O desemprego e o subemprego 

urbano em massa foram consolidados (Zullo, 2019). De acordo com Sabóia (1986), o mercado 

de trabalho passou por dificuldades e transformações, dividindo a economia em formal 

(garantidos pela legislação) e informal (precários). 

Vulnerabilidade, para Chambers (1989), é um conceito situado em duas dimensões, a 

exposição e a suscetibilidade. A exposição está relacionada à probabilidade de determinada 

ameaça alcançar um determinado indivíduo ou família, enquanto a suscetibilidade refere-se à 

capacidade de indivíduos ou famílias em lidarem com essas ameaças (Chambers, 1989). 

A vulnerabilidade socioespacial é um fenômeno presente na sociedade historicamente, 

majorado pelo rastro da matriz escravista presente até hoje e o fenômeno das favelas, 

aglomerados subnormais, que começaram a surgir na década de 1970 como consequência da 

crise estrutural (Marques, Torres, & Saraiva, 2003; Kraemer, 2013). Os aglomerados 

subnormais são territórios vulneráveis com carência de serviços públicos essenciais. Em 2020, 



 

 

a cidade de São Paulo possuía a proporção de 12,92% domicílios aglomerados subnormais em 

relação ao total dos domicílios (IBGE[b], 2020).  

Foi observado na literatura que em relação às motivações e tipo da atividade 

empreendedora que levam os indivíduos a se tornarem empreendedores sociais, de forma 

subjetiva mostrou-se como resultado da construção social do indivíduo mediada pela interação 

entre ele, a rede social em que está inserido e o meio físico. O indivíduo age alicerçado em 

valores pessoais e move-se inicialmente pelo problema social e a busca de soluções. A 

vulnerabilidade socioespacial e empreendedorismo social estão associados até na forma de 

gestão nessas organizações, geralmente feita pelo empreendedor social, de maneira rudimentar, 

cujas as despesas são custeadas pelos fundadores, por seus parentes mais próximos ou por 

poucos simpatizantes da causa, devido ao fato de o lucro não ser o objetivo principal da criação 

desses empreendimentos, mas sim os negócios sociais (Oliveira, Camargo, Feijó, Campos, & 

Goulart, 2016). 

 

2.2. O empreendedorismo social promovido pelos catadores de materiais recicláveis 

O conjunto de problemas relacionado à situação de rua é um problema de todos os 

setores da sociedade, pois é de ordem política, econômica, cultural e social. Portanto, deve 

envolver todos esses setores no âmbito das construções de estratégias de resolubilidade (Fiorati, 

Carretta, Panúncio-Pinto, Kebbe, & Lobato, 2014). 

Para enfrentar os graves problemas sociais brasileiros surgem iniciativas afim de 

melhorar a qualidade de vida. As iniciativas de empreendedorismo social são alternativas de 

intervenções para mudanças concretas na desigualdade socioespacial contribuindo para uma 

sociedade mais democraticamente ativa e coesa. As iniciativas emergem do contexto do social 

e sofrem forte influência local sendo chave o enfrentamento de problemas complexos 

(Bernardino & Santos, 2014). 

A prática das iniciativas envolve a criação de organizações que podem amenizar a 

pobreza, promover ambientes sustentáveis, necessidades ambientes, healthcare e direitos. A 

prioridade são os valores sociais, mas possuem ao menos dois pilares da sustentabilidade 

(Friedman & Desivilva, 2010). As intervenções promovem a qualidade de vida das populações 

fazendo-se necessário o fortalecimento dos programas locais e organizações que findam o 

desenvolvimento sustentável (Magalhães-Timotio, Eça, & Santos, 2018). Os empreendimentos 

sociais possuem natureza no terceiro setor, abordagens de natureza reivindicatórias (Habermas, 

1984) girando entre o terceiro setor, economia social e economia solidária, ambos com 

características do desenvolvimento da inovação social (Vieira, Parente, & Barbosa, 2017). 

Observou-se que a instabilidade no ambiente de trabalho que gera o elevado índice de 

desemprego na atualidade devido à crise econômica, também pode propiciar aos indivíduos se 

constituírem como empreendedores, mais protagonistas de suas situações financeiras, para não 

ficar à mercê do fim incerto das atuais configurações de trabalho nas organizações na pós-

modernidade (Oliveira et al., 2016). 

O empreendedorismo social transitou entre o assistencialismo e ou o modelo 

reivindicatório e passou para a autossustentação e emancipação. A profissionalização na gestão 

e nos processos leva as iniciativas a atuação muito técnica, mantendo esforço no equilíbrio para 

não se enquadrar apenas como mobilizações sociais. As iniciativas estão além do capitalismo 

financeiro, mas geram ocupação e renda para os membros envolvidos podendo gerar também 

para a comunidade (Bose & Godói-de-Sousa, 2012). 

As mobilizações em torno das questões socioambientais mostram como as iniciativas 

auxiliam no desenvolvimento sustentável da contradição meio ambiente x desenvolvimento 

(Bose & Godói-de-Sousa, 2012). Foi adotada no Brasil  a inclusão de empreendimentos sociais  

de catadores de materiais reciclados na Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010 (2010), que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),  o Sistema de Logística Reversa e o 



 

 

Programa de inclusão social e econômica dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 

para expansão da coleta de resíduos sólidos. 

O presente estudo buscou investigar a articulação dos fenômenos intitulados 

“vulnerabilidade” e “empreendedorismo social” com o contexto a partir do qual atuam os 

catadores da região do baixio do Glicério com práticas empreendedoras. O foco do estudo foi 

compreender e associar a atuação de um grupo vulnerável com a situação de remoção local que 

deflagrou ao empreendedorismo social, importante no processo de inclusão social no município 

de São Paulo. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

O presente estudo é de natureza aplicada, pois é direcionado para a solução de um 

problema prático especificado em áreas delineadas com abordagem qualitativa, em um cenário 

natural, junto ao público pesquisado, utilizando métodos múltiplos interativos e humanísticos; 

com o envolvimento dos autores na coleta de dados. Configura-se como uma pesquisa 

fundamentalmente interpretativa e que procura responder a pergunta “como” no 

comportamento social (Cooper & Schindler, 2003; Creswell, 2007). A pesquisa classifica-se 

como exploratória, pois destaca a relevância dos empreendimentos solidários de catadores para 

a diminuição da desigualdade no território em questão e é descritiva, pois descreveu um 

fenômeno social (Vieira, 2010) e é classificada como um estudo de caso, que de acordo com 

Yin (2001), apresenta as fases de definição do problema, o delineamento da pesquisa, a coleta 

de dados, a análise de dados, finalizando com composição e apresentação dos resultados. A 

Figura 1 representa as etapas metodológicas, a partir da coleta de dados, até a análise das 

entrevistas. 

    

 
Figura 1. Etapas metodológicas 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

A base teórica do fenômeno se baseou em uma análise em periódicos, com pesquisa nas 

bases de dados Scopus, Web of Science e Google Acadêmico, a partir das seguintes palavras 

chaves: “Viaduto do Glicério”; “baixios”; “cooperativas”; “vulnerabilidade social” e 

“qualidade de vida”. Deu-se preferência aos artigos revisados por pares e no idioma português 

e inglês. Em janeiro de 2020, partiu-se à fase de observação e análise documental, para que 

houvesse a correta compreensão sobre a realidade existente na região e profunda pesquisa no 

histórico dos usos e ocupação do baixio do viaduto do Glicério. As fontes utilizadas para essa 

coleta de dados foram os documentos disponibilizados pela Associação de Catadores de 

Materiais Nova Glicério e CooperGlicerio, além dos documentos relacionados à área 

geográfica no site Jusbrasil e na Prefeitura Municipal de São Paulo. 

As obras do viaduto Glicério ocorreram de 1968 a 1971, e nos baixios, em 1973 

funcionava o terminal rodoviário do Glicério. O terminal (Figura 2), era provisório e estava em 

localização estratégica para atender à demanda de passageiros, enquanto o Terminal 

Rodoviário do Tietê era construído. Há registro da população de rua nos baixios do viaduto 

Glicério, desde 1980. Com a desativação em 1983, o terminal do Glicério passou a abrigar 

feiras livres e a ocupação de banheiros por famílias e barracos montados por migrantes e 

catadores eram visíveis, a despeito da inibição de ocupação pela Prefeitura, que demoliu as 

estruturas do antigo terminal. Desde então, o viaduto passou a abrigar moradores de rua e nos 

anos 2000, o bairro passou a integrar as manchetes nos jornais devido à existência no local de 



 

 

facções criminosas e tráfico de drogas, citado nos noticiários quase que diariamente. Entidades 

religiosas atuantes no bairro, trabalhavam em projetos de assistência que visavam incluir 

socialmente a população que ali vivia, almejando melhor qualidade de vida (Aguiar & 

Cymbalista, 2017). A Figura 3 representa a situação de 1992, nas quais é possível observar 

moradores que ali se abrigavam. 

 
Figura 2. Embarque e desembarque              Figura 3. Catadores e população abrigada e semi-abrigada 

para o litoral, no Viaduto do Glicério.                        nos baixios do viaduto do Glicério, 1992. 

      Fonte: Acervo Fotográfico do                      Fonte:  Lima (1975) e Aguiar e Cymbalista (2017). 

     Museu da Cidade de São Paulo. 

 

A entrevista semiestruturada ocorreu em março de 2020, com o presidente da 

Associação de Catadores de Materiais Nova Glicério, Cleiton Emboava, 36 anos, para uma 

análise descritiva, buscando compreender as escolhas, desafios enfrentados pelos associados e 

histórico da Associação. A entrevista foi gravada com a autorização do entrevistado, para 

posterior transcrição e, com duração de 58 minutos. As questões abertas norteadoras da 

entrevista foram: “Você pode contar sobre a história da Nova Glicério e da CooperGlicério?” 

e “Você pode contar sobre o papel desses empreendimentos na vida da comunidade dos baixios 

do Glicério”?  

Grupo focal é uma técnica de coleta de dados em que se realiza uma entrevista em grupo 

para reunir opiniões e conhecimentos sobre tópicos específicos, na qual o facilitador estimula 

a discussão (Bader & Rossi, 2002). Foi realizado um grupo focal com seis catadores (três de 

cada empreendimento), para explorar os tópicos relacionados às dimensões de Chambers 

(1989) ao definir vulnerabilidade: exposição e suscetibilidade. As questões foram: “Quais os 

riscos diários enfrentados por vocês e suas famílias”? “Como vocês lidam com essas ameaças”? 

e “Como o empreendimento (do qual vocês fazem parte) ajuda a enfrentar essas dificuldades”?  

Após a coleta das respostas, foi realizada a transcrição dos resultados de forma não-

naturalista, com dados e informações confidenciais excluídos e, realizou-se a análise do 

discurso (Bailey, 2008). Os resultados apresentados foram categorizados e analisados em 

função dos seguintes tópicos: conflitos, organização da força social e percepção dos catadores 

sobre a cidadania conquistada. 

 

4. Análise dos Resultados 

 

4.1. Conflito e renascimento: da condenação ao futuro empreendedor 

Reconhecida por atuar no contraditório campo da reprodução social da força de trabalho 

e atenuação de conflitos sociais, a política pública de assistência social tem seus rumos 

impactados pelas disputas que acontecem no plano ideológico e material quanto a diferentes 

projetos de Estado, em suas funções interventivas. Afirma-se que as ações dessa política, ao 

procurarem incidir, especialmente, na parcela de cidadãos inseridos precariamente ou alijados 

do mundo do trabalho, instalam-se no âmbito do enfrentamento das diversas vulnerabilidades 

oriundas do sistema capitalista, que reifica relações sociais e acirra desigualdades (Kowarick, 

2003). 

De acordo com o presidente da Nova Glicério, a origem dos empreendimentos de 

catadores Nova Glicério e CooperGlicério, nasceu a partir de um conflito em 2004. Um grupo 



 

 

de padres franciscanos, do Serviço Franciscano de Apoio à Reciclagem desenvolvia cursos e 

oficinas nos baixios do Glicério, capacitando profissionalmente os moradores da região em 

extrema vulnerabilidade social, gerando emprego e renda. Um desses cursos tinha como intuito 

a proteção do meio ambiente e abordava aspectos relacionados à reciclagem e à coleta seletiva, 

pois na ocasião, muitos participantes já trabalhavam na atividade de coleta porta-a-porta. Em 

2006, houve um movimento para formalizar o grupo de trabalho, e assim nasceu a 

CooperGlicério. Em 2008, a cooperativa contou com uma instituição parceira, que auxiliou nas 

melhorias de infraestrutura, divulgação e doações, ampliando suas atividades. 

O entrevistado relatou ainda, que a Nova Glicério foi criada em 2010, porém, havia 

interesses divergentes e um dos principais problemas era gerado entre funcionários da 

Prefeitura e compradores de materiais recicláveis locais. Os catadores denunciaram às 

autoridades práticas criminosas, como promoção de trabalho escravo, o que deflagrou a decisão 

dos catadores em criar a sua própria associação e gerir o espaço. Cleiton Emboava entrou na 

associação em 2015, auxiliando no trabalho de puxar cargas nas operações internas da 

associação. No final de 2016, conquistou um box, espaço para armazenamento e triagem de 

materiais recicláveis, e em 2017 assumiu a presidência do empreendimento. Após assumir a 

presidência, descentralizou a gestão, de modo que atualmente, cada associado tem seu voto e 

as decisões são tomadas em conjunto, por meio de assembleias. Atualmente, a associação e a 

cooperativa estão sediadas embaixo do viaduto Glicério, área pública, localizada na ligação 

leste oeste da cidade de São Paulo, como ilustra a Figura 4. 

 
Figura 4. Fachada da CooperGlicério 

Fonte: Acervo do entrevistado (2020)  

 

No dia 1° de abril de 2017, os catadores foram surpreendidos pela ação da Polícia 

Militar, Guarda Municipal e servidores da Prefeitura devido a um processo administrativo, 

onde a Prefeitura decretou a ação de desocupação e desativação, alegando invasão e o fato de 

que o espaço apresentava risco de incêndio e acidentes. Emboava reportou que alguns catadores 

acreditaram que seria o fim de suas atividades profissionais.  

Funes (2005) relacionou o acesso à moradia como um dos maiores problemas atuais do 

Brasil, pela falta de boa vontade do governo para implementar políticas habitacionais que 

alcancem as classes mais necessitadas e desprovidas de condições para aquisição destas, como 

fator de exclusão territorial e degradação ambiental devido a segregação espacial, a qual 

acarreta uma série de outros tipos de exclusão, perpetuando a desigualdade social, 

discriminações e dificultando o exercício pleno da cidadania. 

O caso reportado se enquadra com o histórico dos movimentos sociais urbanos de luta 

pelo direito à moradia no Brasil, que evidenciaram-se na década de 1970, encontrando 

considerável apoio da igreja católica progressista para o andamento do processo de 

reivindicação. Nos anos 1980 recebeu o apoio também de sindicatos, intelectuais e 

organizações não governamentais o que contribuiu para que seu campo de reivindicações fosse 

ampliado para, não apenas o direito à moradia, mas à cidade, à educação, transporte, enfim, a 

todo o ordenamento urbano (Ferreira, 2012). 



 

 

 

4.2. Organização da força social dos catadores 

Diante das ameaças à manutenção de seu trabalho e de sua sobrevivência, decorrentes 

das ações do poder público municipal em 2017, os catadores decidiram resistir, e desse modo, 

Nova Glicério e CooperGlicério uniram suas forças, para, assim, deliberarem encontros 

semanais, nos quais eram discutidas possíveis soluções, vide Figura 5.  

 
Figura 5. Deliberação ocorrida em 2017 pelos catadores. 

Fonte: Nova Glicério (2020). 
 

Os catadores decidiram, então, entrar na justiça com uma ação de manutenção da posse, 

ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em que pretendiam impugnar a ação 

de desocupação, suspendendo também ações imediatas da Prefeitura. A posse (pela Prefeitura) 

já havia sido cedida há mais de 10 anos na ocasião, para atividade permanente (Reis, 2017).   

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (2017) a Nova Glicério e a 

CooperGlicério entraram com pedido de Reintegração/Manutenção da Posse junto à 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, alegando a violação à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos [PNRS], instituída pela Lei n. 12.305 (2010), que integra os catadores na 

responsabilidade compartilhada no ciclo de vida de produtos e evidencia o papel desses 

profissionais na promoção do desenvolvimento sustentável e tutela do meio ambiente, sendo  

dever da Administração Pública incentivar o desenvolvimento de cooperativas e associações.  

Durante o processo, em junho de 2017, a concessionária de saneamento básico de São 

Paulo, interrompeu o fornecimento de água para os empreendimentos. O consumo do serviço 

estava em nome da Prefeitura, sendo a Nova Glicério e a CooperGlicério isentas de pagamento 

dos serviços de água e esgoto. Na ocasião, foram informados que, após a religação, não seriam 

mais isentos e que arcariam com os débitos anteriores. De acordo com o presidente da Nova 

Glicério, durante a reintegração de posse, os associados e cooperados se mantiveram dentro da 

associação, com portões fechados, para que os oficiais não entrassem. Na ocasião, o presidente 

e mais um associado entraram em conflito com os oficiais, momento em que a tropa de choque 

também estava presente. O embate durou cerca de 1h30min, e ao final do dia foi possível 

manter a posse, por meio do diálogo (Figura 6). 



 

 

      
Figura 6. Momento da reintegração de posse 

Fonte: Arquivo da NovaGlicério (2020) 

 

Em 2019, com a mudança de gestão, o novo Prefeito Regional da Sé, firmou parceria 

com a CooperGlicério e a Nova Glicério para que os catadores pudessem continuar no espaço, 

mantendo projetos e as atividades de coleta seletiva, com projeção inicial até julho de 2020 e 

nova permissão de uso de bem público, por um período de 25 anos. A Lei n. 13.426, de 5 de 

setembro de 2002 atribuiu às subprefeituras de São Paulo o encargo de promover procedimento 

licitatório, com a finalidade de permissão de uso a título precário ou a concessão de uso onerosa 

à exploração comercial 

O presidente da Nova Glicério reportou que a associação possui capacidade mensal de 

1000 toneladas de processamento de materiais recicláveis, operando em uma área de 7.500 m². 

Em curto prazo, projetam dobrar o volume de materiais ao mês das ruas, com ações de educação 

ambiental que orientam prioritariamente a redução e o reuso de produtos, alinhados à hierarquia 

dos resíduos sólidos preconizada na PNRS (Lei n.12.305, 2010). 

Comini, Barki e Aguiar (2012) analisaram os negócios sociais a partir de três 

perspectivas das escolas europeia, norte-americana e dos países em desenvolvimento. A 

perspectiva europeia, a qual apresenta os conflitos na busca entre os resultados lucrativos e os 

sociais, demonstra que os negócios sociais devem ser classificados como uma empresa que 

defende o caráter coletivo e associativo das organizações nesse campo de estudo. Por outro 

lado, a escola norte-americana crê que os negócios sociais permitam a distribuição de dinheiro 

aos sócios. E, finalmente, pela perspectiva dos países em desenvolvimento (emergentes), na 

qual os negócios sociais podem incluir uma parcela da população mais pobre e excluída.  

Sob a ótica dos autores supracitados, pode-se associar a criação dos dois 

empreendimentos de catadores do Glicério com a escola europeia e dos países em 

desenvolvimento, visto ser o conflito o fator deflagrante da busca na solução do direito do 

espaço dos catadores, de forma a gerar renda ao grupo. Para compreender como os atores dessa 

mudança relacionam suas conquistas, o próximo tópico foi desenvolvido para a análise dos 

resultados do grupo focal. 

 

4.3. Conquistando a cidadania: a percepção dos catadores 

Para conhecer a opinião dos catadores, foi realizado uma experiência de grupo focal, 

para a qual foram convidados três catadores da CooperGlicério (CG1, CG2, CG3) e três 

catadores da Nova Glicério (NG1, NG2, NG3), entre homens (h) e mulheres (m). As 

manifestações mais significativas dos catadores são apresentadas e analisadas na Figura 7. 
Quais os riscos diários enfrentados por vocês e suas famílias? 

CG1(h) 

Perigo nessa região é o que não falta, mas o maior mesmo é agora desse vírus, que a gente 

não sabe o que é e nem como proteger a nossa família disso. Porque quando a gente tem acesso 

à saúde, é tudo muito mais fácil, mas infelizmente a nossa realidade, médico, hospital, ainda 

é um luxo. E estamos falando dessa região aqui que tem vários hospitais, mas pra quem é 

pobre, moça, tudo é muito mais difícil.  

CG1(m) 

Olha, a gente anda com nossos carrinhos por várias ruas de São Paulo, às vezes não tem 

segurança nenhuma, então pra mulher é muito perigoso, porque dependendo da hora, a gente 

tem que voltar logo pra cooperativa, porque tem muita violência, sabe? Não é bom arriscar.  



 

 

CG3(h) 

Eu também me preocupo mais com esse problema da saúde, sabe, porque por mais que a gente 

tenha melhorado bastante depois do trabalho na cooperativa, essa questão ainda tá 

preocupando, porque a gente depende do SUS, e aí a fila pra atendimento com médico, exame, 

é muito grande.  

NG1(m) 

O risco maior é não ter material mesmo. Porque sem material, a gente não tem dinheiro, e sem 

dinheiro, a gente não tem nada, nem casa, nem comida, nem trabalho, nem nada. Então 

enquanto eu conseguir trabalhar aqui ou se não for aqui, em qualquer lugar, dá pra levar o pão 

de cada dia pra casa. Agora, sem trabalho, risco, mesmo é ficar sem trabalho. 

NG2(h) 

Já passei por cada situação aqui no bairro, que hoje eu não tenho medo de mais nada. Perigoso 

mesmo é morar na rua e muitos companheiros ainda moram na rua, aí é bem pesado, porque 

não ter um teto, não tem coisa pior. Ficar em baixo de chuva, sol, frio, muitas vezes sem 

comida, sem nada, dependendo dos outros, isso sim, é uma situação que você não sabe se vai 

ver o dia de amanhã. Mas Deus abriu essa porta na associação e, por enquanto, não vou dizer 

que tá ótimo, mas pelo menos consigo ter uma esperança de dias melhores. Também acho que 

a saúde nesse caso é o que mais tá pegando, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. 

NG3(m) 

Risco na rua todo dia tem, porque tem muita gente que não respeita o nosso trabalho. Trabalho 

ali na região da Paulista, tem muita gente que não respeita, fica xingando no trânsito, reclama 

com a gente quando pegamos os materiais. Essa falta de respeito cansa, essas pessoas deviam 

dar valor ao nosso trabalho. Se não fosse nós, catadores, como é que eles iam tirar tanto 

resíduo da natureza? A gente faz um trabalho de educação ambiental aqui no bairro, nos 

estabelecimentos, nas casas, mas ainda tá muito longe do ideal, das pessoas compreenderem 

a importância do catador pra sociedade. A falta de respeito com nós, catadores, é uma coisa 

que pesa às vezes mais que puxar toneladas de resíduos nas costas. 

Pressuposto 

teórico 

associado ao 

fenômeno 

Percepção quanto à falta de saúde, segurança, moradia, discriminação, falta de renda e 

trabalho. No Brasil, para Kowarick (2009), a vulnerabilidade remete à deterioração dos 

direitos civis, perda de garantias adquiridas, fragilização da cidadania. Destacam-se a 

desigualdade perante a lei e sujeição à violência, dificuldade de acesso à moradia, serviços de 

saúde, assistência social e emprego. A informalidade não legalmente protegida, define o 

apartheid social nos ambientes urbanos.  

Como vocês lidam com essas ameaças? 

CG1(h) 

A gente não tem o que fazer, a gente segue trabalhando, pois é como a gente consegue 

sobreviver. Com vírus, sem vírus, a gente vai ter que continuar com o nosso trabalho, com 

risco, sem risco, a gente tem que seguir em frente. A gente não conta com ninguém, não, só 

um com o outro mesmo.   

CG1(m) 

Pra fugir da violência, eu trabalho em horários que não é tão perigoso, por exemplo, antes 

mesmo de escurecer, eu já volto pra cooperativa, porque assim eu volto e continuo fazendo o 

trabalho de triagem aqui dentro, que é mais seguro. E assim, a gente vai levando.  

CG3(h) 

O melhor é a gente fazer o que a gente sempre faz, se reúne aqui na cooperativa e vê como a 

gente leva até as autoridades pra trazer melhorias pra cá pra região. Se não fosse pela nossa 

luta, a gente não tinha nem mais onde trabalhar. Todo mundo aqui é testemunha, a gente tem 

que ser catador, tem que fazer a correria da cooperativa, e ainda tem que ficar nessa luta 

procurando melhoras não só pros catadores mas pra todo o bairro, porque aqui, a luta é de 

todos. Se tem saúde pra um, tem saúde pra todos, se tem segurança pra um, tem segurança pra 

todos, se tem trabalho pra um, tem trabalho pra todos, se tem educação pra um, tem educação 

pra todos. A gente tem que pensar aberto, pela melhoria de todos, porque é só assim que a 

gente vai continuar conquistando os nossos direitos de cidadão. 

NG1(m) 

Também acho que o único jeito é continuar trabalhando, porque se a gente for esperar pelo 

governo, a gente corre o risco de morrer esperando. Mas tem algumas coisas que não dá pra 

resolver sem políticas públicas, por exemplo, creche, escola, não tem como a gente conseguir 

trabalhar se não tiver como deixar os filhos estudando. Eu gosto muito do meu trabalho, mas 

se eu puder dar um futuro melhor pra eles, eu vou dar e, sem escola eu não vou conseguir, 

mas nem sempre tem vaga aqui perto. Isso dificulta muito o nosso trabalho, e aí eu concordo 

que o jeito é cobrar dos governantes, porque o que a gente consegue fazer sozinho, a gente 

faz, mas tem coisas que vão além do que a gente consegue fazer. 

NG2(h) 

A gente tem muita fé e não vou mentir, aqui por perto a gente vê muita coisa errada, mas a 

gente tem que saber o que a gente quer, e seguir no caminho certo, porque se fosse pra fazer 

coisa errada, ninguém ia querer trabalhar, e se os catadores tão nessa luta, é porque é possível 

mudar essa realidade. Há cinco anos, na rua, eu podia morrer a qualquer momento. Hoje, eu 

não tenho muita coisa, mas já tenho uma família, um trabalho, então eu tenho que continuar 

acreditando que estou no caminho certo. 



 

 

NG3(m) 

Eu acredito que só a educação vai mudar essa realidade. Eu faço o que eu posso, e falo por 

mim e por outros catadores também. A gente explica como separar, a importância da 

reciclagem, porque assim aumenta o nosso ganho e também diminui a quantidade de resíduo 

que vai pro aterro, poluindo a natureza ainda mais. E o nosso planeta não precisa de mais 

poluição. A nossa cidade tinha tudo pra ser uma das cidades mais bonitas do mundo, mas sem 

educação ambiental, vai continuar assim, suja, e o meio ambiente sofrendo cada vez mais. 

Pressuposto 

teórico 

associado ao 

fenômeno 

Percepção de pertencimento em grupo. A exclusão social gerou um quadro de 

vulnerabilidade, resultando em agravantes que comprometem a moradia, saúde, alimentação 

renda e educação (Feijó & Assis, 2004). O reconhecimento de pessoas que têm sua capacidade 

de agir e se defender enfraquecida, por razões biológicas ou sociais, gera posturas que 

procuram garantir direitos para quem necessita proteção diferenciada. A elaboração da ideia 

de vulnerabilidade se dá nesta composição, do indivíduo ao coletivo (Sevalho, 2018).  

Como o empreendimento do qual vocês fazem parte ajuda a enfrentar essas dificuldades? 

CG1(h) 

Ajuda de duas formas: primeiro que deu oportunidade pra mim e pros meus irmãos 

trabalharem aqui. Graças ao trabalho na cooperativa, hoje a gente já tem uma vida que é digna. 

Ainda tem muita coisa faltando, mas pelo menos a gente já consegue garantir o básico. E a 

outra coisa é essa parte da luta pelos direitos, esse diálogo pra garantir as políticas públicas, 

porque às vezes parece que esqueceram nós aqui de baixo do viaduto, mas a união faz a força 

e continuamos firme nesse propósito de melhorar a vida de todos. 

CG1(m) 

É desse jeito mesmo. A gente se une pra conseguir ser mais forte, porque se fosse cada um 

por si ia ser bem mais complicado, aí sim nós estaria expostos a todo risco na rua, mas aqui, 

a gente se sente mais seguro pra continuar trabalhando e cuidando da nossa vida e da nossa 

família. 

CG3(h) 

A cooperativa permitiu evoluir em vários pontos, não só a nível individual, mas também na 

luta coletiva, buscando os nossos direitos enquanto cidadãos que somos. Somos catadores e 

temos que continuar lutando pela melhoria de condições de trabalho para a nossa categoria e 

também pela infraestrutura do nosso bairro. 

NG1(m) 

Com a renda, porque como eu catadora, ia negociar como uma indústria? Eu ia acabar 

vendendo todo o meu material por qualquer valor, pra garantir o meu sustento. No caso da 

venda coletiva, é possível conseguir um valor maior e condições bem melhores, o que aumenta 

a nossa renda e melhora a nossa condição de vida. 

NG2(h) 

Me ajudou de todas as formas. Acho que as drogas já teriam me levado se não fosse o meu 

trabalho aqui. Eu ainda não tenho a vida que eu quero, mas eu também não tenho mais a vida 

que eu não quero, que é morar nas ruas e não saber se vai acordar vivo ou morto.   

NG3(m) 

A força do coletivo é muito maior que a força individual. Então por mais que aqui cada um 

cuide do seu próprio trabalho, mas não há como negar que os projetos da associação aumentem 

a visibilidade do nosso papel na sociedade. Infelizmente a sociedade ainda não vê essa 

importância mas se o mundo já tem tantos problemas com os catadores, sem o nosso trabalho, 

com certeza os problemas que surgem pela falta de respeito à natureza, estariam muito mais 

sérios. 

Pressuposto 

teórico 

associado ao 

fenômeno 

Percepção do grupo quanto ao trabalho e ação coletiva protetora. As relações entre 

pessoas que se aproximam por contingências da vida e que estabelecem afinidades eletivas, 

interesses comuns e um cotidiano partilhado são capazes de constituir proteção. Nesses 

processos, existem conflitos e muitos problemas a serem enfrentados, mas que eles são 

fortalecedores e precisam ser mapeados, promovidos e valorizados. Dimensionar os 

elementos que concorrem na produção de vulnerabilidades e neles intervir ou buscar 

intervenção e, ao mesmo tempo, identificar os atributos que conformam os lugares de 

pertença, ou melhor, aquilo que é valorizado pelos habitantes e suas motivações são ações 

importantes para proteger indivíduos e/ou grupos (Ministério do Desenvolvimento Social, 

2017). 

Figura 7. Registro e análise das percepções dos catadores entrevistados. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
 

De acordo com Bastos, Vale, Vasconcellos e Teodósio (2013), existem muitos estudos 

sobre redes e empreendedorismo, mas não em tão grande quantidade sobre negócios inclusivos. 

Raras são as discussões que articulam esses três constructos teóricos de forma a compreender 

a dinâmica social que envolve populações em situação de pobreza. Ainda, segundo os autores, 

o papel do empreendedorismo social como agente de combate à pobreza, na medida em que 

articula os chamados negócios inclusivos, se dá a partir da conexão entre inovação e 



 

 

desenvolvimento em contextos locais, sendo a proposta do presente estudo com os catadores 

dos baixios do Glicério. 

Sobre o entendimento do funcionamento do empreendimento e sua relação com a 

sustentabilidade de um negócio social, o presidente da Nova Glicério reportou que as atividades 

atendem a mais de 200 famílias e que boa parte do seu volume de negócios concentra-se nas 

atividades de reaproveitamento de materiais, pois sempre que possível, os materiais são 

destinados para o reuso, de forma ambientalmente adequada para a reciclagem (de 300 a 400 

toneladas/mês). São comercializados como resíduos sólidos que retornam à cadeia industrial 

na forma de insumos, para fabricação de novos produtos. De 30 a 40 clientes são recebidos por 

dia em busca de bens de reuso, entre produtos eletrônicos, ventiladores, móveis, além de 

resíduos da construção civil, como esquadrias, tomadas e lustres.  O entrevistado forneceu 

exemplos das transações realizadas entre catadores e seus clientes: 
 

Um cliente que tenha uma banca ou loja, visita a associação para comprar um controle 

remoto para TV, pois já possui um possível cliente.  Aqui, ele encontra esse produto 

por R$ 2,00 e após a compra e conserto, revende em sua banca por cerca de R$ 12,00. 

Essa simples operação auxilia na economia circular. Se ao invés de reuso, o mesmo 

controle remoto fosse destinado à reciclagem, seria feita uma separação dos 

componentes daquele controle remoto. Para simplificar, vamos dizer que fosse feito 

de polipropileno, que custa R$ 0,80/kg. Se o objeto pesasse meio quilo, o ganho seria 

de R$ 0,40, sendo que no reuso o valor foi de R$ 2,00. Ou seja, sem priorizar o reuso, 

perde o catador, perde a associação e diminui também a contribuição com a 

sociedade, tanto no aspecto econômico quanto no ambiental. Há clientes fixos por 

segmento, que buscam eletrônicos, móveis, itens de papelaria ou até mesmo 

antiguidades. 

 

Essa percepção se enquadra na proposta de Sachs (1993), que aborda o 

ecodesenvolvimento como um projeto civilizatório alternativo, fundamentado em cinco 

dimensões da sustentabilidade que responderiam “à problemática da harmonização dos 

objetivos sociais e econômicos do desenvolvimento com uma gestão ecologicamente prudente 

dos recursos e do meio”. O autor ainda propôs que devem ser observados oito critérios para a 

sustentabilidade, dentre eles o econômico, social, ecológico e ambiental.  

Em parceria com a empresa Bonafont (Danone Brasil), os catadores da Nova Glicério 

pretendem criar o laboratório de desmonte e destruição de resíduos eletrônicos, com prioridade 

ao reuso, pois, os componentes seriam retirados um a um e vendidos separadamente. A 

qualificação profissional permitirá aos catadores uma possibilidade de aumento da renda, além 

da comercialização básica dos produtos. Na percepção do entrevistado, os catadores da Nova 

Glicério e da CooperGlicério saíram do quadro de extrema vulnerabilidade, relatando que 

existem diversos catadores que, por meio de seu trabalho, já conquistaram suas casas próprias. 

Segundo os entrevistados, vários projetos socioambientais estão em desenvolvimento 

em parceria com a iniciativa privada e até mesmo com instituições internacionais, em um 

esforço conjunto no sentido de elevar a qualidade de vida dos catadores que integram os 

empreendimentos. A tentativa de integrar os objetivos sociais e econômicos está na essência 

da criação dos negócios sociais, caracterizados como uma das vertentes do empreendedorismo 

social, essas empresas são criadas com o objetivo de resolver um problema social e/ou 

ambiental, utilizando mecanismos de mercado, que nos dias atuais são regidos pela busca da 

sustentabilidade (Loarne-Lemaire, Maalaoui, & Dana, 2017; Dobson, Boone, Petra, & Daou, 2018).  

 

5. Conclusões 

 

A importância dos empreendimentos e negócios sociais para a emancipação das 

famílias em vulnerabilidade social foi demonstrada com a organização dos grupos organizados 

de catadores de materiais recicláveis, por meio de associações e cooperativas, não apenas 



 

 

fortalecem a limpeza urbana municipal, como prestam um valoroso serviço para a preservação 

do meio ambiente. A vulnerabilidade social nos baixios do viaduto do Glicério se modificou 

com iniciativas que partem da sociedade civil, modificando tal quadro histórico a partir de um 

conflito territorial, com a criação da CooperGlicério e a Nova Glicério, que mesmo sofrendo 

com ações higienistas e a insuficiência de políticas públicas adequadas, reduziram o quadro de 

extrema vulnerabilidade desse grupo por meio da obtenção de renda, do reconhecimento do 

trabalho em prol do meio ambiente, além do ganho de dignidade com a melhoria das condições 

de trabalho oferecidas pelos empreendimentos, que, apesar de escassas, ainda são bem 

melhores que aquelas vivenciadas na informalidade das ruas. 

Mesmo sendo uma ocupação de grande importância para a agenda ambiental do Estado, 

ainda persistem alguns aspectos de vulnerabilidade referentes à segurança, reconhecimento do 

trabalho pela sociedade e saúde dos catadores de materiais recicláveis que apresentam ainda 

dificuldades na resolução dos problemas de educação dos filhos. É importante desenvolver 

mais estudos acerca das iniciativas que tornam os indivíduos mais resilientes, em busca da 

garantia de condições de vida digna e equidade, incluindo outras regionais e municípios. As 

investigações ora propostas possibilitarão que iniciativas passíveis de replicação ajudem quem 

mais sofre com a vulnerabilidade, objetivando a qualidade de vida da população de baixa renda 

e seu bem-estar.  

Os órgãos governamentais devem atentar-se à promoção de medidas para o 

desenvolvimento de políticas públicas que fortaleçam esse grupo como categoria profissional, 

fomentando o desenvolvimento econômico dos empreendimentos com acesso facilitado a 

linhas de créditos em instituições financeiras governamentais, promovendo alternativas 

inclusivas para a gestão de resíduos sólidos urbanos, que além de gerar valor institucional a 

governos e impactar diretamente na economia, reduz índices de pobreza e vulnerabilidade 

social, incentivando o empreendedorismo social, a geração de emprego e renda. Isso inclui o 

estudo aprofundado acerca de soluções verdadeiramente sustentáveis para uma gestão 

responsável e compartilhada, nos moldes da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, em ampla 

discussão com a sociedade civil. Assim, governos agirão não apenas no sentido de reduzir 

conflitos sociais, como para a melhoria da qualidade ambiental, das condições de vida e 

trabalho dos catadores de materiais recicláveis e suas famílias. 
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Resumo 
No Brasil, os dados estatísticos indicam que o número de homens é maior do que o de mulheres 

empreendedoras. Diante disso, este estudo teve como objetivo identificar as barreiras que as 

mulheres brasileiras enfrentam para empreender e analisar se estas barreiras, em sua maioria, são 

habituais no empreendedorismo por mulheres e, caso não sejam, apresentar os fatores que fazem 

com que uma mulher enfrente mais barreiras em relação às demais. O estudo se caracteriza como 

sendo uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória e descritiva. Os dados foram coletados 

por meio de um roteiro de entrevista semiestruturado. A análise dos dados foi feita através de uma 

matriz de resultados e análise de conteúdo com auxilio do software MAXQDA. Os resultados 

indicaram que as principais barreiras encontradas pelas mulheres foram questões de ordem 

familiar e psicológica, gestão, crédito e condições do Brasil para empreender.  

Palavras-chave: Empreendedorismo por mulheres; Barreiras; Criação do próprio negócio.  

 

1 Introdução 

O empreendedorismo no Brasil vem crescendo de forma constante. Os dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNADC) mostram que houve 

um crescimento de 14% no período de 2012 a 2018 (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística [IBGE], 2018). O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) (2014), destaca que a pesquisa do PNADC enquadra dois tipos de indivíduos 

como donos de negócios: o trabalhador por conta própria, que explora o seu próprio 

empreendimento sem ter empregado; e o empregador que explora o seu empreendimento 

com, pelo menos, um assalariado.  

O Global Entrepreneurship Monitor [GEM] (2018) destaca que o crescimento do 

empreendedorismo no período de 2012 a 2018 foi de 7,8%. Com relação a estes dados, é 

pertinente destacar que o número total é composto pelo empreendedorismo inicial, que 

cresceu cerca de 2,5%, e estabelecido que cresceu mais de 5% no período (GEM, 2018). 

No Brasil, a taxa de empreendedorismo inicial para homens e mulheres tem sido 

constante e semelhante para os dois gêneros. No entanto, analisando o caso do 

empreendedorismo estabelecido, verifica-se uma predominância masculina quando, em 

2018, a taxa de homens foi superior em 25% ao de mulheres (GEM, 2018) atuantes nessa 

modalidade. Os dados da Pesquisa Nacional de Amostra a Domicílio Contínua [PNADC] 

(2018) também reforçam estes números ao indicarem que, em 2018, os homens 

empreenderam mais que as mulheres, sendo 66% dos donos de negócios pertencentes ao 

público masculino. É válido destacar que essa predominância ocorre tanto para 

trabalhadores por conta própria, quanto para empregadores. 

Tendo em vista as estatísticas apresentadas, as quais indicam que os homens 

empreendem mais que as mulheres no Brasil, este artigo foi elaborado visando responder 

a seguinte pergunta: Quais são as barreiras que as mulheres enfrentam no processo 

empreendedor? 

Somado a estes dados, destaca-se a existência de uma lacuna na literatura 

brasileira com relação às dificuldades que as mulheres enfrentam no processo 



 

 

empreendedor, de modo que o foco das pesquisas tem sido, em grande parte, direcionado 

às motivações e questões referentes à dupla jornada. Para Alperstedt, Ferreira e Serafim 

(2014), as mulheres encaram conflitos familiares ao empreender e dificuldades de lidar 

com a dupla jornada e, muitas vezes, sentem-se culpadas por não poderem se dedicar 

tempo integral à família. O fato de o trabalho doméstico ainda ser visto como 

responsabilidade da mulher no Brasil também atua como reforçador destes entraves 

(Bertolin & Machado, 2018).  

No que corresponde à literatura estrangeira, foram localizadas pesquisas 

específicas sobre as barreiras encontradas no processo empreendedor e alguns estudos 

específicos sobre aquelas enfrentadas pelas mulheres (Arora & Agarwal, 2019; Bardasi, 

Sabarwal, & Terrel, 2011; Davis & Abdiyeva, 2012). No estudo de Arora e Agarwal 

(2019) são enfatizados os conflitos familiares. Bardasi et al. (2011) destacam que os 

critérios para concessão de crédito à mulher são muito mais rígidos e, no caso da pesquisa 

de Davis e Abdiyeva (2012), são destacadas as barreiras socioculturais, que, em sua 

maioria, ocorrem quando o negócio é liderado por uma empreendedora. 

Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivos: identificar as barreiras que 

as mulheres enfrentam para empreender no Brasil e analisar se estas barreiras, em sua 

maioria, são habituais no empreendedorismo por mulheres e, caso não sejam, apresentar 

os fatores que fazem com que uma mulher enfrente mais barreiras em relação às demais.    

Na primeira parte do estudo foi feito um levantamento teórico para buscar os 

motivos que levam as pessoas a empreender e seus perfis, as barreiras ao 

empreendedorismo e as conquistas e dificuldades da mulher na sociedade. Com base na 

teoria estudada, foi elaborado um roteiro de entrevista semiestruturado para a coleta de 

dados. A análise dos dados foi feita através de analise de conteúdo,  na qual as respostas 

das entrevistadas foram separados por categorias, com base na literatura e na pesquisa, e 

posteriormente comparadas entre si e com a teoria.  

 

2  Empreendedorismo 

Empreender é identificar uma oportunidade de negócio e desenvolver uma 

atividade econômica que gere valor para o indivíduo e para a sociedade (Carreira et al., 

2015). Bernardi (2007) destaca que nem sempre um negócio começa por uma 

oportunidade, podendo ser também decorrente de uma necessidade. Nesse sentido, tem-

se que o empreendedorismo por oportunidade ocorre quando um negócio em potencial é 

identificado em uma situação de mudança social, econômica ou política, e que o 

empreendedorismo por necessidade força o indivíduo a obter novas fontes de renda 

através de um negócio próprio (Ardichvili, Cardozo, & Ray, 2013; Sivapalan & 

Balasundaram, 2012). 

De acordo com Davis e Abdiyeva (2012), homens e mulheres empreendem porque 

buscam a independência, porém, a motivação do homem, em sua maioria, está envolvida 

com a atração ou oportunidade. A mulher também pode empreender por atração, mas há 

um leque de motivadores além deste, entre eles a necessidade de uma renda, 

autossatisfação, propósito de vida e falta de melhores alternativas no mercado de trabalho. 

Machado, Barros e Palhano (2003) apresentam três razões pelas quais as mulheres 

empreendem. A primeira é por acaso, quando esta pratica alguma atividade sem o objetivo 

de que aquilo se torne um negócio. O empreendedorismo forçado, ou por necessidade, 

ocorre quando a mulher precisa de renda. O último deles é o empreendedorismo por 



 

 

oportunidade ou criativo. Nele, a mulher abre a empresa por vontade própria, muitas 

vezes concretizando um sonho ou objetivo de vida.  

Nassif, Andreassi, Tonelli e Fleury (2011) apontam que os principais fatores que 

levam a mulher a empreender é a busca pela independência financeira e a saturação do 

mercado de trabalho. Nesse sentido, Bardasi et al. (2011) revelam que as dificuldades 

encontradas pelas mulheres nesse contexto podem ser um fator determinante para levá-

las ao empreendedorismo, sendo as principais delas, de acordo com Franco (2014): a 

desigualdade salarial, a dupla jornada, a dificuldade na construção de uma carreira e a 

falta de voz feminina ainda presente no mercado de trabalho.  

As competências para empreender estão presentes em ambos os gêneros. Os 

homens são mais propensos a assumir riscos, são mais autoconfiantes, criativos e 

otimistas. Já as mulheres são mais disciplinadas e independentes, dedicam mais tempo ao 

trabalho, assumem mais para si as decisões, prezam pelo bom relacionamento interpessoal 

e valorizam o ambiente familiar na organização. Elas são mais colaborativas, assertivas, 

valorizam o indivíduo, são mais sensíveis e compreensivas (García & Cañizares, 2010; 

Gelain & Oliveira, 2014; Franco, 2014). 

 

3 Barreiras Ao Empreendedorismo 

No país, tomando-se como referência o relatório do GEM (2018), a taxa de 

empreendedorismo em estágio inicial cresceu de 13,5% para 17,9% no período de 2002 

a 2018. Já o empreendedorismo estabelecido saiu de 7,8% para 20,2% no mesmo 

intervalo de tempo. Na perspectiva de Souza, Coelho, Esteves, Lima e Santos (2017), a 

falta de um ambiente propício gera inseguranças ao empreendedor, fazendo com que 

muitas vezes ele desista de criar o próprio negócio por medo de fracassar.   

O relatório em questão analisa ainda as condições em determinada economia para 

a criação de negócios. Nele, o Brasil ocupa a 43ª posição entre as cinquenta e quatro 

nações e a falta de condições propícias para empreender justifica o baixo índice do 

empreendedorismo inicial (Global Entrepreneurship Monitor [GEM], 2020). 

De acordo com o World Bank Group [WBG] (2020), o Brasil ocupa a 124ª posição 

entre cento e noventa países no ranking de facilidade para fazer negócios. O The Global 

Entrepreneurship and development institute [GEDI] (2018), também possui um índice 

que analisa as condições de um país para empreender, chamado ecossistema do 

empreendedorismo. No último relatório publicado em 2018, o Brasil ocupa a 98ª posição 

entre cento e trinta e sete países (GEDI, 2018).  

Machado, Gazola, Fabricio e Anez (2015) enfatizam que as mulheres possuem 

mais dificuldades para estabelecer seus negócios, pois as barreiras enfrentadas por elas 

são maiores que as enfrentadas pelos homens. Elas podem ser divididas em três grupos: 

I) individuais: relacionadas com questões psicológicas, familiares e de educação; II) 

organizacionais: abrangem questões relacionadas ao funcionamento e gestão do negócio, 

como crédito, rede de relacionamentos e operacional; III) ambientais: dizem respeito ao 

meio em que o negócio se encontra, envolvendo legislação, regulamentação e questões 

socioculturais (Banha et al., 2017; Bobera et al., 2014; Gorji, 2011). 

Jain e Ali (2013) destacam que, no quesito psicológico, as principais barreiras ao 

empreendedorismo são a insegurança, o medo de falhar e a aversão ao risco. E como 

destacado por Alperstedt et al. (2014), para as mulheres as barreiras podem ser ainda 

maiores porque estas precisam lidar com conflitos pessoais que envolvem diretamente a 

relação com o marido, os filhos e os parentes e, na maioria das vezes, a falta de apoio 

deles.  



 

 

As mulheres, ao empreender, muitas vezes abdicam do tempo que passariam com 

a família devido ao negócio. Por ter de aprender a conciliar as atividades empreendedoras, 

família e hobbies acabam sentindo-se pressionadas e culpadas, pois, tradicionalmente na 

visão da sociedade, sua função é cuidar dos filhos e das atividades domésticas (Alperstedt 

et al., 2014; Arora & Agarwal, 2019).  

Atrelado a estas dificuldades, é importante considerar ainda a precariedade do 

sistema educacional e a ausência de cursos relacionados ao empreendedorismo como 

cenários que impactam diretamente na criação de novos negócios (Jain & Ali, 2013). Em 

decorrência disso, alguns autores têm indicado que as mulheres optam por criar empresas 

de menor porte por falta de conhecimento específico (Akehurst, Simarro, & Mas-Tur, 

2012) e por conta de dificuldades relacionadas à vida financeira da empresa e falta de 

experiência em gestão (Fabrício & Machado, 2012).  

A dificuldade na obtenção de crédito é também uma das principais barreiras para 

homens e mulheres empreenderem. A falta de garantia para empréstimos acaba tornando 

o crédito de difícil acesso e, quando acessível, possui um custo elevado (Krasniqi, 2007; 

Jain & Ali, 2013). 

Para Bardasi et al. (2011), as mulheres possuem mais dificuldade que os homens 

em obter recursos financeiros para o próprio negócio. Tal condição ocorre porque, até 

empreenderem, muitas mulheres eram dependentes financeiras de seus cônjuges ou 

familiares, e essa posição de dependência faz com que as instituições financeiras adotem 

posturas mais conservadoras para a concessão de crédito às mulheres, por não haver 

garantia (Alperstedt et al., 2014).  

Mediante esses fatores, as mulheres tendem a priorizar a utilização de recursos 

próprios ao invés de financiamentos bancários. Todavia, caso opte por obter crédito no 

mercado, além de maior dificuldade para consegui-lo, será em condições menos 

favoráveis que o obtido pelos homens (Akehurst et al., 2012).  

Davis e Abdiyeva (2012) pontuam o quanto os programas de incentivos são 

importantes para que os empreendedores criem uma rede de relacionamento. Embora 

essas redes criem oportunidades e inspirem os empreendedores, os autores relatam que 

há falta de apoio às mulheres nos programas do Governo, atravancando ainda mais essas 

iniciativas. Vale, Serafim e Teodósio (2011) salientam que ter uma rede de 

relacionamentos é essencial ao empreendedor e, no caso das mulheres, ainda mais, pois 

estas tendem a se relacionar com pessoas mais próximas, que acabam não agregando 

substancialmente ao negócio. Enquanto os homens, por sua vez, se relacionam com 

pessoas que acrescentam ao empreendimento.  

A falta de regulamentação e legislação adequada para o empreendedorismo 

implica em altos custos regulatórios e procedimentos burocráticos, tornando o processo 

mais penoso (Banha et al., 2017). A escassez de incentivos fiscais e de uma estrutura 

tributária adequada aos negócios em estágio inicial é uma das principais queixas dos 

empreendedores, sendo a forma de tributação tão complexa que é preciso buscar por 

auxílio externo, o que repercute em maiores despesas ao negócio (Krasniqi, 2007). 

Davis e Abdiyeva (2012) destacam o fato de que ser mulher já é uma barreira ao 

empreendedorismo. Arora e Agarwal (2019) relatam que as mulheres enfrentam, muitas 

vezes, percalços socioculturais por empreenderem em áreas consideradas masculinas. Em 

diversos setores há resistência e discriminação simplesmente por serem mulheres, 

fazendo até mesmo com que algumas delas ajam e vistam-se como homens para serem 

melhor aceitas (Alperstedt et al., 2014). A respeito disso, Machado et al. (2015) explica 



 

 

que culturalmente as mulheres são consideradas dóceis e frágeis, por isso não teriam 

capacidade de trabalhar em uma empresa.  

 

4 A Mulher Na Sociedade 

A primeira luta das mulheres por seus direitos buscava a igualdade formal por 

meio da reivindicação do direito ao estudo, ao voto e ao trabalho (Bertolin & Machado, 

2018). Em 1962, a Lei 4.121, conhecida como o Estatuto da Mulher casada, permitiu que 

as mulheres trabalhassem, retirando-as do lugar de incapazes. Até então, elas precisavam 

de autorização do marido para exercer atividade profissional e este poderia revogá-la a 

qualquer momento (Bertolin & Machado, 2018; Lei n. 4.121, 1962).  

Sem acesso ao crédito, uma das justificativas para negá-lo a elas seriam os filhos: 

alegava-se que as mulheres com filhos teriam mais despesas e, dessa forma, não 

conseguiriam honrar o compromisso. A única forma de uma mulher obter crédito era com 

a assinatura do marido, ou seja, o empréstimo ou financiamento era feito em nome do 

homem. Mulheres solteiras e viúvas não tinham acesso ao subsídio mesmo que tivessem 

condições de honrar com a dívida (Abraham, 2016). 

Em 1979, a Assembleia Geral das Nações Unidas redigiu um tratado de modo a 

acabar com todas as formas de discriminação contra a mulher. Ele previa que homens e 

mulheres fossem tratados de forma igualitária, independente do estado civil da mulher. 

Elas deveriam ter os mesmos direitos que os homens na esfera pública, na educação, no 

emprego, no serviço médico e na vida econômica, incluindo a obtenção de empréstimos 

e financiamentos bancários. O Art. 5º, parágrafo I, da Constituição Brasileira de 1988, 

prevê que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações” – nove anos após o 

tratado da ONU para acabar com a desigualdade contra a mulher.  

Atualmente, as mulheres buscam uma igualdade que não se restringe aos direitos 

cíveis: elas buscam as mesmas oportunidades no mercado de trabalho e salários 

equiparados. Desejam que a responsabilidade das tarefas domésticas e da criação dos 

filhos não seja apenas de sua incumbência, mas sim de ambos os gêneros e a representação 

política passa a ser uma de suas ambições (Bertolin & Machado, 2018). 

De acordo com o relatório sobre diferenças de gêneros, do World Economic 

Forum (WEF) (2020), o Brasil ocupa a 130º posição no quesito de igualdade salarial entre 

homens e mulheres, em uma lista de 153 países. Ele também destaca que apenas 20% das 

empresas possuem mulheres em cargos de alta. A barreira profissional, conhecida como 

teto de vidro, faz com que, quanto mais alto o nível hierárquico, menor seja a quantidade 

de mulheres (Lima, Carvalho, Lima, Tanure, & Versiani, 2013).  

As mulheres precisam provar constantemente que são capazes e que possuem as 

competências necessárias para o papel que desempenham no mercado de trabalho. A 

discriminação e preconceito se fundem com o conflito trabalho-família – oriundo da dupla 

jornada, e faz com que se estabeleça uma barreira invisível que dificulta a ascensão da 

mulher no mercado de trabalho (Lima et al., 2013). 

 

5  Metodologia  

Este estudo se caracteriza como sendo de cunho qualitativo, de natureza 

exploratória e descritiva. Exploratória, pois, nele buscou-se identificar as barreiras que as 

mulheres enfrentam ao empreender, e analisar se essas barreiras são habituais entre as 

mulheres. E descritivo, pois, através das histórias contadas, procurou-se entender e 



 

 

identificar quais fatores fazem com que uma mulher enfrente mais barreiras em relação 

às demais (Godoy, 1995). 

Para a coleta de dados foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturado 

dividido em nove blocos. Os dois primeiros abordaram o perfil empreendedor, a 

motivação e o mercado de trabalho. Do terceiro ao oitavo bloco tratou-se das barreiras ao 

empreendedorismo, sendo elas as dificuldades de forma geral, questões psicológicas, 

questões familiares, de gestão e crédito, condições para empreender no Brasil e rede 

colaborativa. O nono bloco abordou as questões socioculturais e o papel da mulher na 

sociedade. 

A amostra foi escolhida de forma intencional e selecionada com base em 

conveniência. A busca de mulheres brasileiras foi feita através do Programa de 

Qualificação para exportação – PEIEX, unidade FECAP, mídias sociais e redes de 

relacionamentos. Foram contatadas 28 mulheres, das quais 14 demonstraram interesse em 

participar da pesquisa, 1 não teve interesse e 13 não retornaram o contato. Das 14 que 

demonstraram interesse, 10 participaram da pesquisa e as demais não participaram por 

incompatibilidade de agenda.  

O número de participantes não foi definido previamente. A pesquisadora encerrou 

a fase de coletas de dados pelo método de exaustão, ou seja, quando identificou que novas 

entrevistas não estavam acrescentando maiores informações à pesquisa (Nascimento et 

al., 2018). A limitação do método está relacionada à amostra intencional, e tendo em vista 

que a amostra é não probabilística, ela não pode representar a população estudada. 

Portanto, não é possível generalizar os resultados dela obtidos (Fontanella, Ricas, & 

Turato, 2008).   

No tocante aos resultados, estes foram analisados por meio de análise de conteúdo, 

seguindo as três etapas propostas por Bardin (2011). A primeira etapa consistiu na 

transcrição e organização do material. Na segunda etapa, as entrevistas foram codificadas 

com base nos nove blocos do roteiro de entrevista. Para a categorização, observou-se que 

alguns dos assuntos abordados convergiam para um mesmo tema e com respostas 

interligadas. As categorias foram extraídas da literatura e as demais emergiram do 

resultado de pesquisa. Na última etapa, foi elaborada uma matriz com as respostas, para 

que elas pudessem ser comparadas tanto com a teoria como entre si.  

 

6 Resultados de pesquisa 

6.1  Caracterização Da Amostra 

No quadro abaixo são apresentadas as principais características das 

empreendedoras e de suas respectivas empresas. As participantes foram denominadas 

como: E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09 e E10. 
 

Tabela 1 - Caracterização da amostra 

Nome 
Tempo de 

atividade 
Setor Área de formação 

Empreendedora 1 5 anos Festas e Eventos Educação Física 

Empreendedora 2 6 anos Festas e Eventos Contabilidade 

Empreendedora 3 3 anos Comércio Exterior Comércio Exterior 

Empreendedora 4 3 anos Treinamento e Consultoria Turismo 

Empreendedora 5 5 anos Serviços Jurídicos Direito 

Empreendedora 6 7 anos Logística/Consultoria Comércio Exterior 



 

 

Empreendedora 7 9 anos Alimentação Turismo 

Empreendedora 8 13 anos Alimentação Marketing 

Empreendedora 9 1 ano Treinamento e Consultoria Economia 

Empreendedora 10 13 anos Turismo Turismo 

Ao longo das entrevistas, notou-se que algumas dificuldades que as mulheres 

enfrentam podem variar conforme tempo de atividade, setor e área de formação – itens 

estes que serão discutidos ao longo desta seção.  

 

6.2  Descrição Dos Resultados 

6.2.1 Perfil Empreendedor 

Gelain e Oliveira (2014) e García e Cañizares (2010) relatam que a tendência a 

assumir risco é uma característica mais presente em homens. A maioria das entrevistadas 

relatou ter um perfil de moderado a arrojado, porém destacaram que antes de tomar 

qualquer decisão analisam o cenário antes de agir. A respeito desse aspecto, E05 revelou: 

"risco eu penso que ele faz parte do empreender. Se você não corre risco, você não pode 

ter uma empresa, porque quando você cria uma empresa você está sujeito a diversos 

riscos no dia a dia”.  

De acordo com Franco (2014) e Gelain e Oliveira (2014), a busca por soluções, 

resolução de problemas e relacionamento interpessoal está mais presente nas mulheres. 

Elas também possuem um estilo de liderança mais colaborativo e valorizam o indivíduo. 

No caso deste estudo, a maioria das entrevistadas assumiu, em algum momento, a 

característica de centralizadora quando estão diante de um problema. A respeito disso, a 

E10 disse: “eu resolvo, eu puxo, inclusive se não toca totalmente a mim, eu puxo a 

mediação disso. Já a E05 enfatiza: "a liderança, ela tem que ser humilde. Ela tem que ser 

através de exemplos. Através de exemplos você consegue influenciar pessoas e você 

consegue de fato ter o resultado de uma boa liderança".  

Por meio dos relatos de fala apresentados, é possível identificar que a maioria 

delas valoriza o relacionamento interpessoal. A E06 diz: “nunca me coloquei como chefe 

de ninguém, eu sempre me coloquei como parceira”. E10: “eu acho que eu sou muito 

participativa, muito, eu sempre disse essa questão de que eu estou ali para assumir o 

compromisso e a responsabilidade de todos e também para trabalhar pelos sonhos e 

realizações de todos ali".  

 

6.2.2  Motivação e mercado de trabalho 

As mulheres podem empreender buscando autossatisfação, propósito de vida ou a 

realização de um sonho. O motivo também pode ser a independência financeira, saturação 

do mercado de trabalho, conciliação da vida pessoal e profissional ou dificuldade de 

ascensão na carreira. A busca também pode ser pela necessidade imediata de uma renda 

(Davis & Abdiyeva, 2012; Franco, 2014; Machado, Barros, & Palhano, 2003; Nassif et 

al., 2011). 

Apenas uma entrevistada pontuou a necessidade financeira, porém sempre 

vinculada a um sonho ou realização pessoal. Com relação a saturação do mercado de 

trabalho, também foi relatada por apenas uma entrevistada.  

Algumas das empreendedoras eram bem-sucedidas em suas áreas de atuação e 

ocupavam altos cargos executivos e optaram por empreender devido à exaustão 

profissional. Sobre este fator, a E02 contou que chegou ao seu limite: “era muito 

complicado, então eu estava sobrecarregada, cansada”. Atrelado à exaustão, também há 



 

 

fatores relacionados à conciliação da vida pessoal e autossatisfação. Já a E04 disse: “eu 

não tinha vida pessoal, minha vida era o trabalho, eu não tinha construído um 

relacionamento a dois, nada disso”.  

 

6.2.3  Dificuldades gerais 

Ao serem questionadas sobre as principais barreiras que enfrentaram ao 

empreender, as respostas convergiram para dificuldades relacionadas à gestão de uma 

forma geral, envolvendo desde dificuldades com determinadas áreas como contabilidade 

e finanças, até o conhecimento específico do mercado de atuação. A E10 pontuou que a 

principal dificuldade foi: “me organizar em todos os papéis [...] O conflito entre meu 

papel de gestora geral, e poder estar nessa função de atendimento ao cliente, e buscar 

formas estratégicas de colocar o produto no mercado”. A E06 disse: “dificuldade de uma 

empresa é ter clientes, é vender, seja serviço, seja produto”. 

A segurança financeira da família não foi localizada na literatura e foi relatada por 

E02: “Ele [marido] perdeu o emprego, e o negócio desandou, porque se pelo menos um 

deles tem segurança, suas filhas estão cobertas (benefícios CLT), está tranquilo. Você 

não tem segurança nenhuma. Eu não tinha plano de contingência".  A E03 seguiu a 

mesma linha do relato da participante anterior: “eu saí de uma empresa privada que me 

dava o recurso financeiro todo mês certinho, que era um valor x, você tem benefício, você 

tem uma perícia médica. Entrei numa questão que eu não sabia o quanto (iria ganhar)” 

Ela também pontuou dificuldades com gestão, e contou ainda que: “primeiro contador 

que eu contratei para fazer o meu serviço de abertura de empresa, sumiu, me deu um 

golpe”.  

A E09 comentou a dificuldade de estar sozinha à frente de uma empresa: “tive 

várias vezes a sensação de solidão”. E completou: “Quando você trabalha para uma 

empresa, por mais que você acha que conhece muito, você senta lá e cumpre um pedaço 

dentro de um quebra-cabeça. Quando você é um empreendedor não, o quebra-cabeça é 

todo teu”. 

 

6.2.4  Questões psicológicas 

As principais barreiras psicológicas ao empreendedorismo são a insegurança e o 

medo de falhar. A falta de apoio da família e de amigos pode tornar o processo ainda mais 

difícil (Alperstedt et al., 2014; Jain & Ali, 2013). 

Todas as entrevistadas sentiram-se inseguras em algum momento durante o 

processo e metade delas revelaram ter recebido algum tipo de apoio. A E01 contou: "já 

fiquei bem insegura, já pensei (em fazer) outra coisa. Será que vale a pena, será que é 

isso mesmo?".  

A E04 recebeu apoio: “a minha rede de amigos deu muito suporte, muito apoio”, 

mas quando questionada se alguém agiu diferente, ela contou: "lembro de ter um 

namorado nessa época que disse: Cara, depois você não vai mais conseguir nenhum 

trabalho CLT e tal". E06 relatou: “sentir insegurança, eu acho que não tem quem 

empreenda que não se sinta inseguro, porque você dá o passo sem conseguir enxergar 

ali na frente". 

Uma conversa com um amiga foi relatada por E09: “você não leva o menor jeito 

para falar com o público, como assim, você vai ensinar o que? Você não sabe nada, você 

nunca trabalhou em restaurante". 



 

 

 

6.2.5  Questões familiares, socioculturais e a mulher na sociedade 

Ao empreender, as mulheres precisam aprender a conciliar a vida profissional e 

pessoal. O sentimento de culpa e cobrança é constante nas empreendedoras. Além disso, 

na visão da sociedade, o papel de cuidar da casa, da família e dos filhos ainda é da mulher. 

(Alperstedt et al., 2014; Arora & Agarwal, 2019; Gebran & Nassif, 2010). 

Das dez entrevistadas, apenas quatro delas não possuem filhos e, para elas, a 

conciliação acabou vindo de forma natural. Acerca disso E05 contou: “acredito que isso 

faz parte da mulher atual, multitarefa, multicotidiana, cosmopolita. Tudo isso junto na 

mulher. E gerir isso é importante tanto, na verdade, para a mulher, quanto para o 

homem”. E acrescentou: “eu faço meus horários”. Já a E06 pontuou: “eu acabei 

organizando um pouco mais, e aí uma ou outra vez eu tive que trabalhar horas a mais”.  

Das empreendedoras que são mães, o sentimento de culpa foi unanimidade. E08 

conta que, quando começou a empreender, não era casada e não tinha filhos. Mas, após 

se casar e tornar-se mãe, precisou começar a fazer escolhas: “é bem difícil, tem que fazer 

algumas escolhas: às vezes, você escolhe seu filho, às vezes, você escolhe o seu marido 

e, às vezes, você escolhe o trabalho”.  E10 foi enfática ao ser questionada sobre o 

sentimento de culpa: “nasce uma mãe, nasce a culpa”. E ela se lembrou, de forma 

emocionada, quando falou sobre sua filha mais velha: “eu não estava quando ela deu os 

primeiros passos, eu estava a dez minutos de lá, mas eu não vi. Então isso pega até hoje, 

se eu for falar dá um nozinho na garganta”.  

 Quando questionadas sobre as crenças da sociedade em relação às mulheres, as 

entrevistadas concordaram que isso, de alguma forma, as prejudica no momento de 

empreender, mas divergiram sobre a forma de lidar com isso. A E05 contou: “influencia 

muito, de fato. É um desafio a ser transposto pela mulher. Ela tem que saber as regras 

do jogo, que é ela se posicionar, ela ser forte dentro do que ela tem de propósito de vida”. 

Ela completou: “E eu costumo dizer que a mulher precisa provar a todo tempo, a partir 

da competência dela e da posição dela, o quanto ela é capaz”.  

A E08 relatou uma dificuldade durante a entrevista:  

“eu tinha entrevista com você agora às dez, eu tinha a live da escolinha às dez 

para ensinar para a minha filha de quatro anos e eu tenho trabalho para fazer, o 

meu celular está apitando. O que é que eu vou fazer primeiro? Meu marido está 

aqui também, não passou pela cabeça dele se ele ia ter que participar da live da 

escolinha ou trabalhar, ele vai trabalhar. Eu falei: você pode fazer? Porque eu 

tenho uma entrevista, eu tenho umas coisas do trabalho. Ele falou: eu vou ver, 

deixa ela fazendo aí. Então é essa coisa masculina feminina que não bate muito 

bem às vezes”. 

 As mulheres foram questionadas sobre eventuais situações de preconceito, 

machismo e assédio. As empreendedoras, tanto do setor de alimentação, quanto do de 

festas e eventos, pontuaram que trabalham e lidam muito mais com mulheres. Dessa 

forma, vivenciar esse tipo de situação é bem mais difícil. A E03 discorreu: “eu já sofri 

muito machismo, em mesa de negociações, por exemplo, onde os homens simplesmente 

me excluíram porque era um assunto de homem, uma negociação. Assédio muitas vezes 

também". A E10 contou: “já recebi propostas absurdas” e “já teve um abraço apertado 

demais depois de uma reunião  

 As mulheres foram questionadas sobre os diversos movimentos pela busca de 

igualdade entre homens e mulheres. Elas concordaram que o exagero pode ser prejudicial. 

E01 disse: “eu acho importante sim, acho que tem que existir. Mas eu só não gosto dos 



 

 

exageros”.  A E05 revelou: “esses movimentos de igualdade de gênero, eles são 

importantes e tem cumprido esse papel para que na sociedade isso seja respeitado”.  Já 

a E06 advertiu: “mas uma coisa que não dá para enfiar a fórceps na sociedade, acho que 

vai acontecer gradualmente da mulher ser mais vista”.  

 

6.2.6  Gestão, crédito e condições do Brasil para empreender 

 Entre cinquenta e quatro nações, o Brasil está na 43ª posição de condições para o 

empreendedorismo. O acesso ao crédito é complicado para empreendedores: não há 

incentivos, além do custo elevado que ele demanda (GEM, 2018; Krasniqi, 2007). De 

acordo com Bardasi et al. (2011), as mulheres têm mais dificuldade na obtenção de crédito 

do que os homens e possuem dificuldades em gerenciar a empresa, principalmente no 

âmbito financeiro (Fabrício & Machado, 2012). 

 Todas as entrevistadas empreenderam utilizando recursos próprios e algumas 

nunca cogitaram fazer um empréstimo ou financiamento.  

As empreendedoras que tentaram, em algum momento, fazer um empréstimo, 

relataram as dificuldades inerentes a esse processo, mas nenhuma delas pontuou o fato de 

ser mulher como uma barreira adicional ao crédito. Todas atribuíram as dificuldades à 

burocracia e a juros altíssimos. E02 contou: “por ele [negócio] ser informal, eu não tenho 

linha de crédito. Eu vou ao banco e ele fala: qual seu volume de faturamento? Eu não 

tenho como comprovar aquilo”.  

O banco a estimulou a E03 a ter um sócio, alegando que seria mais fácil conseguir 

uma linha de crédito. Mencionou ainda que o banco queria alguma garantia: “Você é 

sozinha? Você não tem sócio? Você não tem carro? E o apartamento que você mora é 

financiado? Então, você não tem nenhum imóvel?". 

 De todas as entrevistadas, a única que não encontrou dificuldades para gerir a 

empresa foi a empreendedora 02, devido a sua formação contábil. Duas delas tinham uma 

bagagem anterior de empresas em que já haviam trabalhado. E04 compartilhou: "olha, 

não vou dizer que foi tranquilo, mas não foi a parte mais difícil. O modo de gestão já 

estava acionado na minha cabeça. [...] Minha formação ajudou. Eu tinha feito um MBA, 

que me ajudou bastante na capacitação”. 

As que tiveram mais dificuldade buscaram cursos e ajuda profissional, e o 

SEBRAE foi o mais mencionado. A E01 pontuou que cliente e precificação foi sua 

principal dificuldade. Ela adicionou: “Procuro sempre fazer cursos, mesmo online[...] fiz 

curso no SEBRAE”.  

 A forma como lidou com a situação foi contada por E03: “Foi complicado, 

bastante atribulado . . . Foi tudo feito do jeito que eu sabia fazer. Eu aprendi a fazer uma 

gestão financeira com as coisas que chegavam para mim de novidade, o que eu não sabia, 

eu ia pesquisar”. Ela acrescentou: “Eu não tinha noção de como criar um portfólio, eu 

aprendi. Eu desenvolvi essa habilidade."  

 Com exceção da empreendedora 02, todas precisaram contratar um serviço de 

contabilidade. As empreendedoras concordam que não é possível abrir um negócio no 

Brasil sem um serviço de contabilidade. Acerca disso, a E03 contou: “eu busquei 

(contador) porque eu não tinha conhecimento nenhum na parte contábil e fiscal”, e ela 

acrescentou: “até hoje, eu não consegui um contador que ofereça uma verdadeira 

assessoria contábil”. Porém elas divergem quando questionadas sobre a burocracia. 

Algumas delas são Microempreendedor Individual (MEI), e concordam que o processo 

acaba sendo mais fácil nessa modalidade. E02 disse: "não é burocrático, hoje você vai no 

SEBRAE e você sai com a empresa aberta. A MEI não é burocrática”. 



 

 

E05 disse: "é um país que não dá incentivos suficientes para o empresário, é um 

país com uma incidência de carga tributária altíssima, que não facilita. O que nós 

pagamos de imposto é inacreditável e não é justificável pelo retorno que se tem”. A E06 

contou: “essas burocracias, que acabam com qualquer um que quer empreender, e fora 

isso é que a nossa carga tributária é alta”.  

 

6.2.7  Rede colaborativa 

 As redes criam oportunidades e inspiram os empreendedores (Davis & Abdiyeva, 

2012). No caso desta pesquisa, as empreendedoras apresentaram opiniões bastante 

conflitantes sobre o tema. 

A importância das redes foi destacada por E05:“elas precisam dessa palavra de 

apoio, e, sobretudo as mulheres que se sentem sozinhas [...]. Porque, quando você ouve 

experiências, como a que a gente está trocando aqui agora no momento, você se sente 

mais fortalecida ". 

 E06 tem outra opinião: “Então esse grupo de mulheres acho muito legal, acho 

que é uma rede bacana, mas para mim podia ter homem ali dentro, porque eu acho que 

o negócio é a gente se ajudar”. Ela complementou: "você não vai indicar uma mulher 

sabendo que o serviço dela é ruim em detrimento do homem sabendo que o serviço dele 

é bom."  

 Uma posição bem diferente das demais mulheres foi dado por E04: “se juntas 

somos fortes então eu estou dizendo que eu sou fraca”. Ela adicionou: 

 “Ninguém precisa de grupo de apoio, mulher não precisa de grupo de apoio, 

não. Uma pessoa que tem filho, mantém um relacionamento, um trabalho e uma 

casa, essa pessoa não precisa de grupo de apoio, pelo contrário inclusive, ela 

está mais inteira do que o resto, não faz sentido para mim”. 

 

7 Discussão De Resultados  

Os resultados discutidos nesta seção baseiam-se na amostra estudada. A não 

representatividade da amostra é uma limitação do método estudado (Fontanella et al., 

2008). 

Nas primeiras definições de empreendedorismo, ele era classificado apenas como 

oportunidade e necessidade. Hoje, há um leque de motivadores que levam a mulher a 

empreender. Nesse sentido, por meio da realização do estudo foi possível encontrar seis 

diferentes motivos que levaram as mulheres a criarem o próprio negócio, sendo eles: 

exaustão profissional; conciliação da vida pessoal; empreendedorismo ao acaso; 

saturação do mercado de trabalho; autossatisfação; necessidade de renda. Porém, há um 

motivador comum em todas elas, a paixão. Todas as mulheres falam de suas empresas 

com paixão, ou seja, sempre há o motivador de autossatisfação e da realização de um 

sonho.  

Uma parte das entrevistadas destacou a exaustão profissional como um dos fatores 

determinantes para empreender. Este aspecto, na maioria dos casos, está relacionado à 

conciliação da vida pessoal e profissional, pois, foi comum às entrevistadas dizer que 

trabalhavam demais e não tinham tempo para um relacionamento, para a família. Dessa 

forma, embora a conciliação da vida pessoal esteja na literatura como um motivador, ela 

não está relacionada à exaustão profissional e pouco se fala sobre a vida de mulheres em 

altos cargos gerenciais – tendo em vista que o teto de vidro é uma teoria muito mais 

comum entre as mulheres.  



 

 

Todavia, de acordo com Lima et al. (2013), um dos fatores que ocasiona o teto de 

vidro é a dificuldade de conciliar a vida pessoal e profissional, mostrando que as mulheres 

que a superam e atingem cargos executivos possuem, em sua maioria, dificuldade para 

manejar estas duas esferas.  

Na teoria, são apresentadas diversas barreiras que permeiam o empreendedorismo. 

As barreiras psicológicas foram comuns a todas as entrevistadas e, além delas, aquelas 

relacionadas à gestão foram elencadas como as de maior dificuldade para a maioria das 

entrevistadas. Entretanto, duas empreendedoras citaram a insegurança financeira com 

relação ao futuro como uma barreira, possibilitando que esta seja considerada uma 

contribuição de pesquisa para o modelo teórico.  

As questões psicológicas possuem relação com a falta de apoio que as 

empreendedoras receberam. Desse modo, percebeu-se que o empreendedorismo ainda é 

visto como algo muito incerto quando algumas das empreendedoras que relataram ter 

recebido apoio o vincularam a alguma história de empreendedorismo de sucesso na 

família.  

Acerca das barreiras socioculturais, estas estão diretamente ligadas à evolução dos 

direitos das mulheres na sociedade e são elas que embasam as dificuldades relacionadas 

à família e ao sentimento de culpa. Mudar uma cultura de séculos é um processo lento e 

gradual. Embora homens e mulheres sejam iguais perante a lei, muitas vezes isso não 

ocorre na prática. As mulheres ainda precisam provar constantemente que são capazes de 

exercer sua profissão e acabam lidando com situações constrangedoras.  

Apesar de o sentimento de culpa ainda ser muito presente nas empreendedoras 

que são mães, ao longo de todas as entrevistas foi possível notar que, ao abordar esse 

tema e tocar no sentimento de culpa, as mulheres se comoviam de alguma forma. O 

conflito “empreendedora versus mãe” permanece e as mulheres passam a vida toda tendo 

que escolher entre o filho e a empresa – muitas vezes elas não conseguem estar inteiras 

em nenhuma das funções. Como consequência disso, sentem-se na obrigação de dar conta 

de todas as atividades e de serem multifuncionais, mas, no final, há a sensação de não 

conseguir manejar nenhuma das demandas de modo satisfatório. 

Outro fator a ser citado diz respeito ao crédito. O Brasil está entre os 10 países 

com as maiores taxas de juros nominais em um ranking com quarenta nações de acordo 

com a Infinity Asset Management (IAM) (2020). Nesse sentido, se os juros são 

considerados altos em uma esfera global, para empreendedores o cenário tende a ser pior. 

Os bancos fazem diversas exigências de faturamento, demonstrações contábeis e 

financeiras, que, na maioria das vezes, um empreendedor que está iniciando não possui. 

Conforme relatado pelas entrevistadas, as linhas de crédito existem e são atrativas, porém, 

na prática, é muito difícil conseguir aprovação.  

Destaca-se que a dificuldade de gestão e o conhecimento específico é muito 

presente nas empreendedoras. A formação na área administrativa mostrou-se essencial 

para empreender, pois ela abrange diversos temas citados pelas entrevistadas, tais como 

conciliação financeira, precificação, marketing e recursos humanos. As empreendedoras 

sentem falta, também, de alguém para trocar ideias sobre temas específicos da empresa. 

O Brasil possui colocações ruins em diversos índices quando analisado sob o 

ponto de vista das condições para empreender e tal constatação vem de encontro às 

respostas dadas pelas empreendedoras. Além da burocracia, os impostos são altíssimos, 

o que dificulta o início de qualquer negócio. Krasniqi (2007) destaca que a alta carga 

tributária e a falta de uma regulamentação adequada fomentam a corrupção – exatamente 



 

 

como ocorre no Brasil. Muitos empresários acabam sonegando impostos para 

conseguirem sobreviver.  

As empreendedoras relatam a necessidade de um contador para seguir com as 

empresas, e não foram incomuns relatos de contadores que são sabiam como funcionava 

a tributação de determinado setor de mercado. Além disso, algumas delas também 

precisaram recorrer a outros profissionais para conseguirem entender questões legais e 

regulatórias. Pela complexidade do sistema, o empreendedor precisa dispor de custos 

extras com profissionais de outras áreas para conseguir iniciar o negócio. 

Algumas delas relataram um processo menos ou nada burocrático por serem 

microempreendedoras individuais (o MEI foi uma forma que o governo encontrou de 

incentivar os pequenos empreendedores a saírem da informalidade). Entretanto, o MEI 

possui limitações: como um teto para o faturamento anual, limitações de contratações e 

também restrições com relação às atividades a serem exercidas (SEBRAE, 2020). 

 

8 Considerações finais 

Este artigo teve como objetivos: identificar as barreiras que as mulheres enfrentam 

para empreender e analisar se estas barreiras, em sua maioria, são habituais no 

empreendedorismo por mulheres e, caso não sejam, apresentar os fatores que fazem com 

que uma mulher enfrente mais barreiras em relação às demais.   

De forma geral, pode-se concluir que as barreiras psicológicas e de acesso ao 

crédito são habituais a todas as mulheres que participaram do estudo. Todas, em algum 

momento do processo empreendedor, se sentiram inseguras, com medo ou pensaram em 

desistir. Elas adicionaram que a falta de apoio de familiares e amigos corrobora com a 

sensação de insegurança já que muitas vezes, além da falta de apoio, elas são desencorajas 

a seguir em frente. Pelos relatos apresentados, há evidências de que as barreiras de acesso 

ao crédito são comuns a todos os empreendedores, e não apenas as mulheres.  

Os fatores encontrados que tornam o processo mais difícil para uma mulher em 

relação à outra estão associados à maternidade, setor de atuação e formação.  As que não 

passaram pela maternidade revelaram maior facilidade em conciliar a vida pessoal e 

profissional. Porém as mães, sem exceção, em algum momento, sentiram-se culpadas por 

estarem trabalhando e não estarem com os filhos. As empreendedoras pontuaram a alta 

carga tributária e a burocracia, entretanto, a burocracia e tributação podem variar de 

acordo com o setor de atuação. Por meio dos relatos de fala, foi possível identificar que 

as mulheres que conseguem atuar como MEI revelam um processo muito mais ágil e com 

impostos menores. Embora a gestão tenha sido uma dificuldade bastante apontada pelas 

participantes do estudo, é notório que essa dificuldade está relacionada à formação 

acadêmica ou experiências anteriores  

Como sugestão para pesquisas futuras, indica-se a realização de estudos que 

envolvam apenas mães empreendedoras, com o intuito de entender como elas lidam com 

as cobranças sociais e questões psicológicas em sua atuação profissional. Sugere-se 

também o desenvolvimento de pesquisas que envolvam homens e mulheres visando a 

identificação de quais barreiras são comuns a eles no cenário empreendedor. 

 

 

 

 

 

Referências 



 

 

 

Abraham, A. (2016). Credit discrimination based on gender: The need to expand the 

rights of a spousal guarantor under the equal credit opportunity act. Brooklyn 

Journal of Corporate, Financial & Commercial LawI, 10(2), 1-22.  

Akehurst, G., Simarro, E., & Mas-Tur, A. (2012). Women entrepreneurship in small 

service firms: Motivations, barriers and performance. Service Industries Journal, 32, 

2489-2505.  

Alperstedt, G. D., Ferreira, J. B., & Serafim, M. C. (2014). Empreendedorismo feminino: 

Dificuldades relatadas em histórias de vida. Revista de Ciências da Administração, 

16(40), 221-234.  

Ardichvili, A., Cardozo, R., & Ray, S. (2013). A theory of entrepreneurial opportunity 

identification and development. Journal of Business Venturing, 18(1), 105-123.  

Arora, S., & Agarwal, S. (2019). Barriers and success factors of women entrepreneurship 

in India, Global Journal of Enterprise Information System, 10, 119-123.  

Banha, F., Almeida, H., Rebelo, E., & Ramos, A. (2017). The main barriers of Portuguese 

entrepreneurship ecosystem: Interpretive Structural Modeling (ISM) approach. 

Tourism & Management Studies, 13, 60-70.  

Bardasi, E., Sabarwal E., & Terrell, K. (2011). How do female entrepreneurs perform? 

Evidence from three developing regions. Small Business Economics, 37(4), 417-441.  

 Bardin, L. (2011). Análise de conteúdo: Lisboa: Edições 70. 

Bernardi, L. A. (2007). Manual de empreendedorismo e gestão: Fundamentos, 

estratégias e dinâmicas. São Paulo. Atlas. 

Bertolin, P. T. M., & Machado, M. S. (2018). Cidadania e participação das mulheres: Um 

direito individual ou Social? Revista de direitos fundamentais & Democracia, 23(3), 

182-199.  

Bobera, D., Lekovic, B., & Berber, N. (2014). Comparative analysis of entrepreneurship 

Barriers: Findings from Serbia and Montenegro. Engineering Economics, 25, 167-

176.  

Carreira, S. S., Franzoni, A. B., Esper, A. J. F, Pacheco, D. C., Gramkow, F. B., & 

Carreira, M. F. (2015).  Empreendedorismo feminino: Um estudo fenomenológico. 

Revista de Gestão e Tecnologia, 5(2), 6-13.  

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Recuperado de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 

Davis, P. J., & Abdiyeva, F.  (2012). En route to a typology of the female entrepreneur? 

Similarities and differences among self-employed women. Journal of Management 

Policy & Practice, 13(4), 121-137.   

Franco, M. M. S. (2014). Empreendedorismo feminino: Características empreendedoras 

das mulheres na gestão das micro e pequenas empresas. Encontro de Estudo em 

Empreendedorismo e Gestão de Pequenas empresas. Encontro sobre 

Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (EGEPE). Goiana, Goiás, 

Brasil, 8 

Fabricio, J., & Machado, H. P. (2012). Dificuldades de criação de empresas por mulheres: 

um estudo com empreendedoras do setor do vestuário. Revista Gestão & 

Planejamento Salvador, 12(3), 515-529.  

Fontanella, B. J. B., Ricas, J., & Turato, E. R. (2008). Amostragem por saturação em 

pesquisas qualitativas em saúde: Contribuições teóricas. Caderno Saúde Pública, 

24(1), 17-27.  

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~bth%7C%7Cjdb~~bthjnh%7C%7Css~~JN%20%22Brooklyn%20Journal%20of%20Corporate%2C%20Financial%20%26%20Commercial%20Law%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~bth%7C%7Cjdb~~bthjnh%7C%7Css~~JN%20%22Brooklyn%20Journal%20of%20Corporate%2C%20Financial%20%26%20Commercial%20Law%22%7C%7Csl~~jh','');
https://ideas.repec.org/a/kap/sbusec/v37y2011i4p417-441.html
https://ideas.repec.org/a/kap/sbusec/v37y2011i4p417-441.html
https://ideas.repec.org/s/kap/sbusec.html


 

 

García, J. J., & Cañizares, S. M. (2010). Analysis of the entrepreneurial profile from a 

gender perspective. Estudios de Economía Aplicada, 28, 1-27.  

Gebran, M. E., & Nassif, V. M. J. (2010, setembro). Empreendedorismo feminino: Em 

um mundo masculinizado, como as mulheres conquistam seu espaço? Seminários de 

Administração - (SEMEAD), São Paulo, SP, Brasil, 13.  

Gelain, I. A. & Oliveira, E. C. (2014). A vaidade feminina enquanto nicho de mercado: 

Uma análise da mulher empreendedora pela oportunidade e exploração do segmento 

de salão de beleza. Caderno de Administração, 22(2), 31-46.  

Global Entrepreneurship Monitor. (2018). Empreendedorismo no Brasil 2018. Curitiba: 

Autor.  

Global Entrepreneurship Monitor. (2019). Women`s Entrepreneurship Report 2018/2019. 

London: Autor.  

Global Entrepreneurship Monitor. (2020). Global Report 2019/2020. London: Autor.  

Godoy, A. S. (1995). Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de 

Administração de Empresas, 35(2), 57-63.  

Gorji, M. B. (2011). The study of barriers to entrepreneurship in men and women. 

Australian Journal of Business and Management Research, 1(9), 31-36.  

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2018). Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicilio Contínua (PNADC). Brasil. Autor.   

Jain, R., & Ali, S. W. (2013). A review of facilitators, barriers and gateways to 

entrepreneurship: directions for future research. South Asian Journal of 

Management, 20(3), 22-163.  

Krasniqi, B. A.  (2007). Barriers to entrepreneurship and sme growth in transition: The 

case of kosova. Journal Developmental of Entrepreneurship, 12, 71-94.  

Lei n. 4.121, de 27 de agosto de 1962. Dispõe sobre a situação jurídica da mulher casada.  

Lima, G. S., Carvalho, A., Lima, M. S., Tanure, B. & Versiani, F. (2013). O teto de vidro 

das executivas brasileiras. Revista Pretexto, 14(4), 65-80.   

Machado, H. P. V., Barros, G. V., & Palhano, D. Y. M. (2003). Conhecendo a 

empreendedora norte paranaense: Perfil, porte das empresas e dificuldades de 

gerenciamento. Encontro de Estudo em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas 

empresas (EGEPE), Brasília, DF, Brasil, 3.  

Machado, H. P. V., Gazola, S., Fabricio, J. S., & Anez, M. E. M. (2015). Women 

entrepreneurs: Reasons and difficulties for starting in business. Revista de 

administração do Mackenzie, 17(3), 15-38.  

Nassif, V. M. J., Andreassi, T., Tonelli M. J., & Fleury, M. T. L. (2011). Women 

entrepreneurs: Discussion about their competencies. African Journal of Business 

Management, 6(26), 7694-7704.  

Nascimento, L. C. N., Souza, T. V., Oliveira, I. C. D., Moraes, J. R. M. M., Aguiar, R. 

B., & Silva, L. F. (2018). Saturação teórica em pesquisa qualitativa: Relato de 

experiência na entrevista com escolares. Revista Brasileira de Enfermagem, 71(1), 

228-233.  

Serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas. (2014). Os donos de negócios 

no Brasil: análise por sexo (2002-2012). Brasília: Autor.  

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. (2020). Tudo o que você 

precisa saber sobre o MEI. Brasília: Autor. Acesso em: 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/o-que-e-ser-

mei,e0ba13074c0a3410VgnVCM1000003b74010aRCRD 



 

 

Sivapalan, A., & Balasundaram, N. (2012). Level of entrepreneurial intention of the 

management undergraduates in the University of Jaffna, Sri Lanka: Scholars and 

undergraduates perspective. South Asian Academic Research Journals, 2(10), 24-42.  

Souza, G. H. S., Coelho, J. A. P. M., Esteves, G. G. L., Lima, N. C., & Santos, P. C. F. 

(2017). Inventário de barreiras e facilitadores ao empreendedorismo: Construção e 

validação de um instrumento.  Revista Eletrônica de Administração, 22(3), 381-412.  

The Global Entrepreneurship and Development Institute. (2018). Global 

Entrepreneurship Index. Washington: Autor. Recuperado de 

https://thegedi.org/2018-global-entrepreneurship-index/  

Vale, G. M. V., Serafim, A. C. F., & Teodósio, A. S. S. (2011). Gênero, imersão e 

empreendedorismo: Sexo, frágil, laços fortes? Revista de Administração 

Contemporânea, 15(4), 631-649.  

World Bank Group (2020). Doing Business 2020.  

World Economic Forum. (2020). Global Gender Gap Report 2020. Geneva: Autor.  

 
 
 



 

1 
 

EMPREENDEDOR SÊNIOR: SUPERANDO BARREIRAS 

PARA INCLUSÃO NO ECOSSISTEMA EMPREENDEDOR 
 

Autores: 

Ma. Eloisa Elena Shinohara – UNINOVE 

Profª. Drª. Vânia Maria Jorge Nassif – UNINOVE 

Prof. Dr. Victor Silva Corrêa – UNIP  

Profª. Juliane da Costa Evangelista – UNINOVE  

 

Resumo:  

Esta pesquisa tem por objetivo identificar as barreiras e os processos de superação no 

empreendedorismo sênior. Tais barreiras têm se mostrado limitadoras para pessoas maduras 

prosperarem. Uma pesquisa qualitativa e exploratória contou com a participação de 54 seniores, 

atuantes ou com intenção de empreender, ao responderem um formulário do Google Forms, 

contemplando categorias da pesquisa Figueiredo e Paiva (2018) sobre barreiras financeiras, de 

conhecimento, conflitos pessoais e barreiras de relacionamento. Os pesquisadores compilaram 

os dados em uma planilha de Excel, analisando e comparando resultados dos seniores 

brasileiros e portugueses. Os achados revelam que as experiências e os conhecimentos 

adquiridos têm contribuído de forma singular para quem empreende na atualidade e o processo 

de superação revela a importância do apoio que recebem de diferentes grupos. Assim, projetos 

podem resultar na redução da dependência de recursos governamentais, oportunidade de 

realizações, além de prolongamento da idade para permanecerem ativos no mercado de 

trabalho. 

 

Palavras-Chave: Empreendedor sênior. Barreiras. Superação. Empreendedorismo. 

 

1. Introdução 

O empreendedorismo desenvolvido por sênior vem sendo entendido como um evento 

mundial e está atraindo a atenção da comunidade empresarial, da comunidade acadêmica, de 

pesquisadores e formuladores de políticas públicas (Kenny & Rossiter, 2018; Linardi & Costa, 

2021).  Em meados de 2018, o tema começa a ganhar relevância, sobretudo no contexto 

acadêmico, havendo crescimento de 37% nas publicações relacionadas ao empreendedorismo 

sênior integrando diferentes construtos (Linardi & Costa, 2021). Nesta inquietação de estudos, 

revelam-se pesquisas seminais e contemporâneas, que abordam aspectos como envelhecimento 

bem sucedido e empreendedorismo (Kean et al., 1993; Maritz et al., 2021), empreendedorismo 

como segunda carreira (Baucus & Human, 1995; Ratten, 2019), papel do idoso no trabalho por 

conta própria e na sociedade (Curran & Blackburn, 2001; Figueiredo & Paiva, 2018), efeito da 

idade no comportamento empreendedor (Miralles et al., 2017; Weber & Schaper, 2004) e 

comparações entre empreendedores seniores com empreendedores jovens (Kautonen, 2008; 

Mateos & Amorós, 2020). 

O empreendedorismo sênior se encontra como parte integrante do empreendedorismo 

minoritário e inclusivo, dado ao fato de que os idosos são considerados desprivilegiados, 

principalmente, devido à discriminação etária, envelhecimento e saúde em declínio (Kenny & 

Rossiter, 2018). Estes estereótipos fazem com que empreendedores seniores sejam excluídos 

do ecossistema empreendedor, ou interagindo com um ecossistema empreendedor que não 
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inclui os aspectos únicos de ser um empreendedor sênior (Figueiredo & Paiva, 2018; Martin & 

Welsch, 2019). Estas mesmas pesquisas reconhecem a interseccionalidade de empreendedores 

seniores com outros grupos, também excluídos, do ecossistema empreendedor, tais como 

mulheres, deficientes, negros, imigrantes e comunidade LGBTQIA+. O apoio ao 

empreendedorismo minoritário é destinado a estes grupos desprivilegiados da população, 

ajudando-os a participar de atividades empreendedoras, tendo como objetivo comum iniciativas 

de incluí-los no ecossistema empreendedor e garantir que todas as pessoas, independentemente 

de seus antecedentes socioeconômicos e características, tenham a mesma oportunidade de 

iniciar e gerenciar seus próprios negócios (OECD/EC, 2019).  

O empreendedorismo sênior tem um impacto positivo na valorização das vantagens do 

capital humano dos idosos, melhorando a sua qualidade de vida, reduzindo a pressão sobre o 

governo para custear benefícios e subsídios previdenciários, além de promover o 

desenvolvimento social e econômico (Kerr, 2019; Martin & Welsch, 2019). Desde o início da 

década de 1990, organizações internacionais, governos, bem como Organizações não 

Governamentais (ONGs), e até empresas privadas, vêm implementando diversas políticas e 

medidas para aumentar o bem-estar, a saúde, a integração social e a produtividade das pessoas 

idosas (Stypinska, 2018). Instituições como a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a União Europeia (UE) promoveram estratégias para 

incentivar o empreendedorismo sênior como resposta política e econômica aos desafios 

emergentes no mercado de trabalho europeu (Stypinska et al., 2019). Apesar de importante, o 

empreendedorismo em idade madura é uma área de pesquisa pouco estudada (Ratten, 2019), 

sobretudo no Brasil. 

Atualmente, indivíduos na faixa dos 50 anos não são considerados velhos e, devido às 

suas experiências e conhecimentos conquistados, em comparação com as gerações mais jovens, 

estão optando por adiar seus planos de aposentadoria usando as habilidades profissionais para 

aproveitar mercados inexplorados (Martin & Welsch, 2019), de micro a empreendimentos 

multimilionários, atuando em diferentes setores, da baixa tecnologia à tecnologia Front End 

(desenvolvedor de interface gráfica) (Linardi & Costa, 2021). Esses empreendedores, além das 

expertises e experiências, apoiam-se em resiliências construídas a partir de suas longas vidas 

para abraçar novas oportunidades (Linardi & Costa, 2021). 

A transição para a atividade empreendedora após a aposentadoria também pode 

representar certos desafios, a despeito da boa quantidade de conhecimento, de habilidades e das 

redes de relacionamentos que pessoas idosas tendem a desfrutar (Al-Jubari & Mosbah, 2021). 

Algumas pesquisas identificaram potenciais barreiras enfrentadas pelo empreendedor sênior, 

como aversão ao risco e alocação de tempo restrito (Levesque & Minniti, 2006, 2011), normas 

da idade avançada com debilidade natural da saúde (Kautonen et al., 2011; Kibler et al., 2015), 

interação limitada com a infraestrutura de suporte empresarial disponível (Lewis & Walker, 

2013). 

O objetivo proposto neste estudo foi o de identificar as barreiras que dificultam o 

empreendedorismo sênior, bem como os processos de superação destas barreiras na perspectiva 

destes atores sociais, aqui especificados como indivíduos que abriram (ou pretendem abrir) um 

negócio com 50 anos ou mais.  

A próxima seção do artigo descreve a literatura com o foco nos construtos, e aponta para 

áreas de ênfase que informaram o desenho do estudo. Na sequência, delineamos os aspectos 

relevantes do desenho do estudo, como os dados foram coletados e analisados. Os resultados 

são então apresentados e discutidos. Por fim, concluímos o artigo resumindo os principais 
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achados, enquadrando-os em termos dos objetivos da pesquisa e destacando o que acreditamos 

ser as limitações e as implicações da pesquisa. 

 

2. Referencial Teórico 

Nesta sessão, será apresentada uma revisão da literatura sobre barreiras vivenciadas 

pelos empreendedores seniores bem como o processo de superação frente a estas barreiras. 

2.1  Barreiras vivenciadas pelo Empreendedor Sênior 

 Autores como Al-Jubari e Mosbah (2021) confirmam os desafios que o empreendedor 

sênior pode encontrar, mesmo para o indivíduo com boa base de conhecimentos, habilidades e 

uma rede de relacionamentos construídas durante uma carreira produtiva. Mas, Gray e Smith 

(2020) observam que as redes, para os empreendedores seniores que participaram da pesquisa 

realizada em Londres, começaram a se restringir à medida em que os contatos também estavam 

se aposentando, sugerindo que há um ponto de inflexão, enquanto a idade não tem mais impacto 

positivo no tamanho da rede. Pesquisas anteriores apontam a idade como barreira, enfatizando 

como empreendedores seniores podem ter dificuldade em se encaixar dentro da cultura 

empresarial dominante, que tende a limitar o empreendedorismo como sendo uma atividade 

para indivíduos mais jovens (Ainsworth & Hardy, 2008; Kautonen et al., 2011; Mallett & 

Wapshott, 2015). 

 O pensamento recorrente acerca destes pressupostos é o de que, com o passar dos anos, 

a saúde das pessoas se deteriora, afetando seu modo de vida, sua energia, diminuindo as chances 

de empreender (Kenny & Rossiter, 2018; Weber & Schaper, 2004). Seguindo o mesmo 

pensamento, Singh e DeNoble (2003) afirmam que, à medida que a saúde do indivíduo se 

debilita, o custo de oportunidade no empreendedorismo aumenta, tornando mais interessante 

gastar tempo em lazer. Razões semelhantes afirmam Halabisky et al. (2012), de que os idosos 

estão menos dispostos a se envolver em atividades que gerem resultados a longo prazo. Já a 

pesquisa de Levesque & Minniti (2011) conclui que a atividade empreendedora declina com a 

idade devido à percepção do indivíduo de que o tempo de trabalho que será destinado a um 

empreendimento é muito maior e menos rentável do que o tempo necessário para o trabalho 

assalariado.  

Há de se destacar que, para alguns empreendedores mais velhos, a idade geralmente é 

um fator que desencadeia separação e paradoxo, resultante de uma série de eventos como a 

redundância (estado de não ser mais necessário ou útil), demissão construtiva (empregados se 

demitem devido ao comportamento de seu empregador) ou empregos insatisfatórios (Garcia-

Lorenzo et al., 2020). Com base nisso, transições de um status para outro (empregado para 

desempregado) podem levar à confusão sobre identidades, posições e rotinas, à medida que os 

indivíduos se encontram separados das estruturas existentes e dos modos familiares de fazer e 

ser (Garcia-Lorenzo et al., 2020).  

Uma das maiores barreiras ao empreendedorismo sênior inclui ter dependentes 

financeiros e arriscar capital, principalmente quando o sênior percebe que não tem tempo 

suficiente para recuperar suas perdas (Perenyi et al., 2018). Eles nem sempre têm apoio 

financeiro específico para empreender, principalmente quando estão desempregados, fase em 

que lutam pela sua legitimidade, segurança, bem-estar e sobrevivência (Figueiredo & Paiva, 

2018; Meliou et al., 2019). Para as mulheres, as barreiras financeiras são ainda maiores, pois, 

em comparação com seus homólogos masculinos, os salários femininos são, normalmente, 

menores do que os salários masculinos em um emprego formal, portanto, têm menos economias 

disponíveis para investimento (Logan, 2014). 
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A pesquisa de Kibler et al. (2012) e Halabisky et al. (2012) destaca o capital social como 

uma das barreiras ao empreendedorismo sênior, pois o indivíduo mais velho pode ter 

dificuldades em estabelecer novas redes, ampliar redes existentes e adquirir novas habilidades 

sociais, além da ameaça das redes existentes terem se tornado obsoletas devido a longos 

períodos de desemprego ou aposentadoria. Embora muitos empreendedores seniores terem 

confiança em suas habilidades e conhecimentos necessários para empreender, a educação 

continuada, a reciclagem e a ausência de bons mentores ou coaches dificultam o início de um 

negócio (Kautonen, 2012). 

O estudo de Maritz (2015) apontou algumas barreiras ao empreendedorismo sênior, tais 

como arriscar o capital financeiro, falta de apoio financeiro, falta de informação sobre como 

iniciar um negócio e a complexidade dos procedimentos administrativos. Mas, o estudo de 

Mouraviev e Avramenko (2020) fez um levantamento da literatura existente e relacionou os 

seguintes fatores como sendo barreiras comuns para o empreendedorismo sênior: ageísmo 

(preconceito etário), discriminação empresarial, falta de programas de apoio, falta de apoio 

financeiro, falta de informação relacionada à start-up de negócios, complexidade dos 

procedimentos administrativos, aceitabilidade social, baixa capacidade tecnológica e de 

informação, recursos e ambiente social, informações e regulamentos, deterioração dos 

benefícios sociais, custo de oportunidade do tempo, falta de consciência, carga tributária, 

incapacidade de adaptação às circunstâncias mutáveis e exigentes, bem como questões de saúde 

em declínio, o que não são suficientemente discutidas na literatura. 

 

2.2 Processo de Superação Frente às Barreiras 

O empreendedorismo pode ser usado como forma de evitar o efeito emocional negativo 

do ageísmo e dar impulso para que empreendedores mais velhos sejam capazes de desenvolver 

estratégias para superar barreiras construídas em seu ambiente social (Kibler et al., 2015; 

Stirzaker et al., 2019). A pesquisa de Zhang e Sorokina (2022) se centra no empreendedorismo 

sênior como forma de enfrentar os desafios colocados pelo progressivo envelhecimento da 

sociedade. Os resultados desta pesquisa demonstraram que a atitude pessoal e individual, aliada 

ao controle comportamental, são antecedentes das intenções empreendedoras e importantes 

técnicas de superação de barreiras. 

Kenny & Rossiter (2018) propõem que o contexto individual e contextual das pessoas 

mais velhas pode influenciar sua decisão de empreender, e que a experiência empreendedora, o 

treinamento e o apoio contribuem para reduzir barreiras e alcançar melhores resultados. Quando 

o sênior se coloca como potencial empreendedor, e recebe apoio emocional de um grupo de 

referência (família, amigos, colegas de trabalho, clientes), as barreiras sociais podem, em alguns 

casos, ser superadas. (Caines et al., 2019; Wainwright et al., 2011). A pesquisa de Kenny e 

Rossiter (2018) com grupos focais apontou que os desempregados mais velhos estavam 

ansiosos para ouvir de pessoas que começaram seu próprio negócio em uma fase pós 

aposentadoria, provocando até sensações de emoção enquanto ouviram estes relatos. Esses 

encontros representaram uma ferramenta motivacional, ao mesmo tempo em que forneceram 

orientação, apoio e assessoria prática (Kenny & Rossiter, 2018). 

A família tem importante papel no apoio ao empreendedor sênior, pois podem fornecer 

diferentes recursos, tais como capital financeiro, capital humano e capital social, que podem 

ajudá-los a superar singularidades do processo de empreender e aumentar a viabilidade do 

negócio (Lin & Wan, 2019). Empreendedores com mais de 50 anos podem precisar também de 

apoio no uso de tecnologia, transição de emprego, desenvolvimento de mindset empreendedor 
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por meio da educação empreendedora, oportunidades de negócios, bem como identificação de 

oportunidades de financiamento (Al-Jubari & Mosbah, 2021). Este apoio pode vir de mentorias, 

que podem ajudar os idosos a modificar sua mentalidade sobre começar um negócio e ser um 

empreendedor (Martin & Welsch, 2019).  

Quando o empreendedor sênior é tratado como parte de grupo minoritário no 

empreendedorismo, existem algumas formas de aumentar a inclusão deste grupo no ecossistema 

empreendedor. A abordagem de Martin e Welsch (2019) busca reconhecer o contexto social e, 

em seguida, focar na variedade de atores dentro do ecossistema empreendedor. Os autores 

afirmam que os ecossistemas empreendedores não se desenvolvem naturalmente; eles devem 

ser criados, sendo a liderança essencial. É um requisito central que um conjunto de líderes e 

pessoas que lutem e argumentem em nome do empreendedor sênior incitem a cocriação ou o 

redesenho de um ecossistema empreendedor existente que inclua todos e exclua nenhum 

(Martin & Welsh, 2019). 

 A pesquisa de Kibler et al. (2015) propôs quatro estratégias de enfrentamento 

empregadas por empreendedores seniores para minimizar as sanções discriminatórias em seus 

ambientes sociais imediatos, e melhorar o nível de apoio fornecido por esses grupos: 1) 

Negociação ativa: definida como práticas intencionais do empreendedor de mudar as opiniões 

dos grupos de referência social de negativas para positivas; 2) Negociação passiva: reflete a 

transformação indireta de opiniões por meio da observação dos grupos das ações bem sucedidas 

de desenvolvimento de negócios do empreendedor ao longo do tempo; 3) Modificação: é 

identificada como a alteração pretendida do empreendedor mais velho de seu ambiente social, 

abandonando determinados grupos de referência e flutuando em direção a novos grupos sociais 

que proporcionam maiores níveis de apoio às suas atividades empreendedoras e; 4) Evitar: 

significa que o empreendedor busca esconder ou mascarar certos marcadores que provocam 

percepções negativas dentro de determinados grupos de referência. 

 Com base nestas reflexões acerca das barreiras e processo de superação frente às 

barreiras, o próximo tópico explica como a pesquisa foi desenvolvida. 

  

3.  Metodologia 

O método adotado nesta pesquisa é qualitativo de natureza exploratória, descritiva e 

transversal, desenvolvida através de formulário on-line elaborado no Google Forms, e técnica 

do questionário auto aplicado. A opção pelo desenvolvimento de uma pesquisa on-line se deu 

pelo fato de, além de ainda estarmos enfrentando um período de pandemia, este tipo de pesquisa 

facilita a coleta de dados permitindo maior acesso, flexibilidade, além de ser econômico e fácil 

de usar (Deakin & Wakefield, 2014). A pesquisa qualitativa contribui positivamente para a 

diversidade da investigação acadêmica no empreendedorismo, avançando em ricos e novos 

insights sobre fenômenos empreendedores (Javadian et al., 2020). 

A coleta de dados ocorreu durante o mês de janeiro/2022 e os participantes foram 

convidados através de uma mensagem postada em redes sociais (LinkedIn, Facebook, sites de 

grupos específicos). Os pesquisadores contaram com a colaboração de especialistas envolvidos 

com o empreendedorismo sênior e que conhecem o trabalho dos autores. O perfil da amostra 

foi delimitado para empreendedores que iniciaram seu negócio com 50 anos ou mais, ou 

indivíduos com 50 anos ou mais que pretendem empreender. Os participantes que se sentissem 

enquadrados neste perfil tinham livre acesso ao formulário do Google Forms. 

O roteiro elaborado no formulário de coleta de dados desta pesquisa foi uma adaptação 

do trabalho de Figueiredo e Paiva (2018) realizado com 1.000 empreendedores acima de 45 
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anos residentes no norte de Portugal. As autoras em Portugal, classificaram as perguntas em 

três conjuntos, sendo: 1) caracterização do tipo de idoso desempregado qualificado; 2) 

motivações e autoconhecimento das competências empreendedoras e; 3) engajamento 

empreendedor. As barreiras pesquisadas foram: barreiras financeiras, barreiras de 

conhecimento, barreiras de conflitos pessoais e barreiras de relacionamento. O roteiro da 

presente pesquisa amplia o roteiro de Figueiredo e Paiva (2018) ao introduzir o construto do 

processo de superação com a seguinte questão “Como você superou esta barreira?”. Desta 

forma, o roteiro perfez total de 22 perguntas, sendo 11 de múltipla escolha e 11 perguntas 

abertas.  

No período da coleta de dados, 54 formulários foram preenchidos e todos foram 

validados. O Google Forms gera de maneira automática uma planilha de Excel, bem como um 

gráfico com o resumo de todas as respostas e, através destas planilhas e gráficos, os resultados 

foram organizados e analisados de acordo com os temas propostos. 

 

4.  Resultados e Discussão   

O objetivo deste estudo foi identificar as barreiras que dificultam o empreendedorismo 

sênior, bem como os processos de superação destas barreiras na perspectiva destes atores 

sociais, aqui especificados como indivíduos que abriram (ou pretendem abrir) um negócio com 

50 anos ou mais. Realizou-se esta pesquisa comparando alguns achados da pesquisa de 

Figueiredo e Paiva (2018) desenvolvida em Portugal e o esforço foi o de identificar se no Brasil 

os resultados são recorrentes ou não.  

 
Tabela 1. Dados Sócio Demográficos 

DADOS SÓCIO DEMOGRÁFICOS FEMININO MASCULINO TOTAL 

 Número de respondentes 33 21 54 

Idade Média (anos) 62 57 59 

Estado Civil 

Casado/União Estável 12 16 28 

Divorciado 11 2 13 

Solteiro 5 2 7 

Viúvo 5 1 6 

Escolaridade 

Curso profissionalizante - 1 1 

Ensino médio 1 2 3 

Superior 11 11 22 

Pós-graduação 16 3 19 

Mestrado 4 4 8 

Doutorado 1 - 1 

Estado de Residência 

São Paulo 26 15 41 

Minas Gerais 1 1 2 

Santa Catarina 2 3 5 

Rio de Janeiro 1 - 1 

Rio Grande do Sul 1 - 1 

Pará  1 - 1 

Paraná - 1 1 

Brasília - 1 1 

Ramo de Atividade 

Comércio 2 6 8 

Serviço 30 15 45 

Indústria 1 - 1 
Fonte: dados da pesquisa 
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Como forma de contextualizar os achados desta pesquisa, a Tabela 1 apresenta os dados 

sociodemográficos distinguindo feminino e masculino. Do total dos 54 respondentes, 61% são 

mulheres e elas possuem maior grau de instrução, representando 75% dos respondentes com 

ensino de pós-graduação, mestrado e doutorado, e também possuem a maior idade média entre 

os respondentes, 62 anos.  

O serviço é o ramo de atividade com maior índice entre os empreendedores, 45%. A 

pesquisa de Figueiredo e Paiva (2018) apresentou resultados semelhantes, com maior número 

de mulheres com maior grau de instrução (57,8%). Estas autoras também identificaram que a 

maior parte da amostra (62,9%) tinham entre 10 e 15 anos de experiência profissional, 

contrariando os resultados aqui presentes, pois a maior parte dos respondentes (25,9%) alegou 

ter entre 16 a 20 anos de experiência. 

 Quanto as restrições sobre o próprio negócio, a maior barreira identificada foi a 

financeira (69%), seguida pela barreira de conhecimento (54%), barreira de conflitos pessoais 

(48%), e, finalmente, barreira de relacionamento (44%). Quando questionados sobre as 

barreiras financeiras, a minoria alegou não ter problemas financeiros, enquanto a maioria disse 

ter capacidade financeira reduzida e, deste resultado, 63% são mulheres, fortalecendo a 

pesquisa de Watson et al. (2014) que afirma que as mulheres possuem barreiras financeiras 

ainda maiores que os homens, pois possuem menores economias disponíveis para investir. A 

pesquisa de Figueiredo e Paiva (2018) corrobora os achados desta pesquisa, pois 11% dos 

entrevistados mencionaram ter capacidade financeira reduzida como a maior barreira, e Maritz 

et al. (2021) também identificaram desafios associados ao empreendedorismo sênior, 

frequentemente associados aos fatores financeiros, sociais (como discriminação) e pessoais 

(como habilidades e conscientização das oportunidades de negócios).  

 Foi solicitado aos respondentes que justificassem como estão superando a barreira que 

identificaram no formulário (resultados na Tabela 2). Destaca-se que 32% informaram que 

ainda não superaram a barreira financeira, entre as outras justificativas, empréstimos (bancários 

ou com parentes), paciência, persistência, coragem e redução de custos. Tais resultados 

confirmam pesquisas de Zhang e Sorokina (2022) e Kenny e Rossiter (2018), que afirmam que 

o contexto individual e a atitude aliada ao controle comportamental podem reduzir barreiras e 

permitir que o empreendedor sênior alcance melhores resultados. O apoio financeiro da família 

e a identificação de oportunidades de financiamento como pontos positivos ao 

empreendedorismo sênior também foram identificados em pesquisas anteriores de Al-Jubari e 

Mosbah (2021) e de Lin e Wan (2019).  

 
Tabela 2. Barreiras Financeiras 

Barreiras Financeiras Feminino Masculino TOTAL  

Capacidade Financeira Reduzida 15 9 24 

Clima econômico desfavorável 2 5 7 

Não tive dificuldades financeiras 13 4 17 

Posicionamento no mercado 1 - 1 

Procrastinação, Insegurança  1 - 1 

Dificuldade em empreender 1 1 2 

Iniciar carteira de clientes - 1 1 

Tempo de retorno financeiro do investimento - 1 1 

Total   54 
Fonte: dados da pesquisa 
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 A Tabela 3 apresenta as respostas sobre as barreiras de conhecimento e se percebe que 

46% dos respondentes afirmaram não terem tido dificuldades, mas, a maior dificuldade, foi 

apontada como sendo a gestão de negócios (19%), e, dentre deste, as mulheres foram a maioria 

(70%). Mas, a dificuldade em analisar a viabilidade da oportunidade de negócios e o 

conhecimento limitante em criação de negócios também tiveram porcentagem significativa de 

respondentes, 17% e 15%, respectivamente, e novamente as mulheres foram a maioria.  

 Quando solicitado aos respondentes que descrevessem como estão superando as 

barreiras do conhecimento que foram por eles apontada, nove mulheres e dois homens 

informaram não terem superado esta barreira ainda. Por outro lado, 15 participantes relataram 

que buscaram algum tipo de assistência empresarial, fazendo cursos, consultorias ou 

aconselhamentos, mas, destaca-se que 11 (dentre os 15) eram mulheres. As autoras Lewis e 

Walker (2013) realizaram uma pesquisa com 14 entrevistados. Eles haviam participado da 

pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisas de Pequenas e Médias Empresas da Nova Zelândia, 

na Universidade de Massey, que explorou as experiências de autoemprego de um grupo de 

empreendedores da terceira idade do ponto de vista da assistência empresarial. As mulheres do 

grupo entrevistado foram as mais ativas e usuárias da assistência empresarial, sendo também as 

mais expressivas sobre a atribuição de valor à atividade. 

  
Tabela 3. Barreiras de Conhecimento 

Barreiras de Conhecimentos Feminino  Masculino  TOTAL  

Conhecimento fraco em criações de negócios 8 - 8 

Dificuldade em conquistar clientes (Empresas) 1 - 1 

Dificuldades em analisar a viabilidade da oportunidade de negócio 6 3 9 

Dificuldades na gestão de negócios 7 3 10 

Não tive dificuldades com conhecimentos 11 14 25 

Planejar os aspectos que envolvem: viver & trabalhar & lazer - 1 1 

Total   54 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 No item barreira sobre conflitos pessoais (Tabela 4), mais da metade dos respondentes 

indicaram não ter tido dificuldades, no entanto, relataram ter medo do fracasso ou aversão ao 

risco, e, dentre estes, mais da metade eram homens. Importante ressaltar que, ao que tudo indica, 

o problema da idade não se mostrou como uma barreira, pois apenas um respondente alegou ter 

tido problemas com a idade. Estes resultados corroboram com a pesquisa de Al-Jubari e Mosbah 

(2021), quando empreendedores seniores por eles entrevistados revelaram que após sua 

aposentadoria, sentiram-se inseguros, mas precisaram encontrar uma fonte de renda. Além 

disso, o medo do fracasso foi um dos desafios que enfrentaram, além da adaptação ao atual 

ambiente digital e de negócios. Estes fatores também aparecem na pesquisa de Figueiredo e 

Paiva (2018), ao identificarem que a falta de conhecimento de ferramentas e/ou mecanismos de 

apoio ao empreendedorismo teve um expressivo resultado. Mas, no caso desta atual pesquisa, 

este tema foi o segundo mais citado, em sua maioria pelas mulheres.  

 Quado os participantes, que alegaram ter algum conflito pessoal, foram indagados sobre 

como os estão superando, quase metade afirmaram que ainda não os superaram, que estão no 

processo e tentando se ajustar, E o restante dos respondentes alegaram que estão procurando 
ajuda com especialistas, amigos, algum familiar, outro empreendedor ou em grupos de apoio. 

A ampliação do acesso à educação, treinamento direcionado, treinamento voltado à tecnologia 

e finanças, bem como aconselhamento e mentoria, segundo Kautonen (2012) e Maritz et al. 

(2021), pode aumentar as taxas de participação do público maduro no empreendedorismo. Já a 
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pesquisa de Garcia-Lorenzo et al. (2020), realizada no Reino Unido, mostrou o lado psicológico 

no processo de transição para o empreendedorismo pelo público maduro, quando este público 

enfrenta conflitos pessoais, e cita uma fala de um dos entrevistados: “É um processo psicológico 

muito difícil e você precisa de apoio, quase como os Alcoólicos Anônimos”. “E minha família 

e amigos ainda esperam que eu tenha um bom desempenho.". Os autores ainda concluem que 

os empreendedores seniores que conseguem superar as interrupções de identidade afastam um 

senso inicial de isolamento e trazem entendimentos criativos para processos de 

empreendedorismo. 

 
Tabela 4. Barreiras de Conflitos Pessoais 

Barreiras de Conflitos Pessoais Feminino  Masculino  TOTAL  

Medo do fracasso/aversão ao risco 5 7 12 

Desconhecimento de instrumentos e/ou mecanismos de apoio ao 

empreendedorismo 
6 1 7 

A Idade 2 1 3 

Não tive dificuldades com conflitos pessoais 14 14 28 

Dificuldade com tecnologia 1 - 1 

Falta de visão do negócio 1 - 1 

Dúvida se foi a opção correta 1 - 1 

Três primeiras opções acima 1 - 1 

Total   54 
Fonte: dados da pesquisa 

 

As barreiras de relacionamentos estão identificadas na Tabela 5. Mais da metade dos 

respondentes alegaram não ter dificuldades para se relacionar. No entanto, um número 

expressivo alegou ter dificuldades para desenvolver novos relacionamentos/contatos, 

especialmente, as mulheres. A pesquisa de Figueiredo e Paiva (2018) não apresentou resultados 

significativos sobre a barreira de relacionamentos, mas, Caines et al. (2019) e Lin e Wan (2019) 

revelaram que, apesar do conhecimento acumulado e da experiência de vida, o apoio do grupo 

de referência (família, cônjuge, amigos ou colegas de trabalho) é um fator marcante no 

desenvolvimento da auto eficácia empreendedora e da expectativa de resultados para os idosos, 

concluindo que o empreendedorismo sênior precisa de apoio externo e aprovação para ser 

incentivado.  

Da questão aberta sobre como as barreiras dos relacionamentos são superadas, 

emergiram as seguintes respostas: ainda não foi superada; pesquisando e estudando novas 

soluções e busca constante na rede de relacionamentos. Este último item confirma os resultados 

de Kibler et al. (2012), Halabisky et al. (2012) e Gray e Smith (2020), que destacam o capital 

social como uma das barreiras ao empreendedorismo sênior, pois o indivíduo mais velho pode 

ter dificuldades em estabelecer novas redes, ampliar redes existentes, sem contar que estas 

tendem a se tornar obsoletas devido a longos períodos de desemprego ou aposentadoria. 

Kautonen (2012), por sua vez, alega que o indivíduo mais velho possui uma rede mais 

desenvolvida de contatos profissionais, tem maior experiência de trabalho, alto nível de 

habilidades e, em alguns casos, uma posição financeira mais fortalecida. 

 
Tabela 5. Barreira de Relacionamentos 

Barreiras Relacionamentos Feminino  Masculino TOTAL 

Dificuldade em ter o apoio familiar 2 - 2 

Dificuldade em ter o apoio de amigos ou colegas de trabalho - 2 2 
Dificuldades para desenvolver novos relacionamentos/contatos 14 6 20 
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Não tive dificuldades em relacionamentos 17 13 30 

Total   54 
Fonte: dados da pesquisa 

 
A partir das respostas emitidas pelos respondentes da pesquisa, algumas comparações 

com os dados das autoras portuguesas foram realizadas. Os principais achados da pesquisa de 

Figueiredo e Paiva (2018), no caso português, foram de que o empreendedorismo acontece por 

necessidade, as políticas governamentais e burocracia são consideradas principais inibidores ao 

empreendedorismo sênior e há ausência de programas e medidas específicas de apoio à 

promoção do empreendedorismo entre os desempregados idosos e qualificados. Estes dados 

sugerem que há necessidade de criação de um ecossistema empreendedor que seja específico 

ao empreendedorismo sênior. Em relação aos achados da presente pesquisa, ficou claro, com 

base no grupo brasileiro, que a capacidade financeira reduzida foi a principal barreira 

mencionada, podendo resultar na aversão ao risco e às consequências do fracasso. Outras 

barreiras também mencionadas pelos respondentes se referem à dificuldade em desenvolver 

novos relacionamentos e contatos, e na gestão dos negócios. Por outro lado, o processo de 

superação se pauta pelo apoio recebido de grupos diversos de relacionamento e procuram se 

capacitar. Não obstante os processos de superação mencionados pelos respondentes da 

pesquisa, há de se considerar que a falta de apoio e assistência de órgãos públicos e privados, 

divulgação de programas que beneficiam esta população, dificultam a promoção do 

empreendedorismo sênior, assim como visto na pesquisa de Figueiredo e Paiva (2018). 

 
5.  Conclusão 

A importância do empreendedorismo para os seniores e sociedades é bem observada e 

reconhecida nas pesquisas e na política em muitos países, no entanto, há muito a ser 

desenvolvido no Brasil. A criação de emprego, inovação, competitividade, bem-estar dos 

indivíduos maduros e o reconhecimento deste público na sociedade são ganhos mútuos. Em 

resposta ao objetivo deste estudo, que procurou identificar as principais barreiras e processos 

de superação, na percepção de empreendedores seniores, destaca-se alguns aspectos a serem 

considerados. Em primeiro lugar, não se pode conceber que este grupo ativo, com expertises, 

experiências e conhecimentos adquiridos ao longo de uma trajetória profissional, especialmente 

este grupo entrevistado com mais de 20 anos de trabalho, esteja inserido no grupo de minoria 

que, de certa forma, não recebem o reconhecimento do mundo corporativo, da sociedade, dos 

órgãos de apoio ao empreendedorismo, dificultando assim a superação das diferentes barreiras 

identificadas neste estudo.  

Outrossim, o ageísmo, uma barreira velada ao empreendedorismo sênior, associada aos 

problemas de saúde, acabam, também, por generalizar o sênior como alguém incapaz, 

desencorajando-o de realizações profissionais, tema interessante para futuras pesquisas.  

Ações de apoio para motivar e impulsionar os idosos para iniciar negócio próprio e 

superar as barreiras poderão impactar na economia e no social, abrindo perspectivas para o 

indivíduo empreender na maturidade. Não só as pessoas mais velhas colherão o benefício de 

fazê-lo, mas, também, a sociedade em geral. Isso pode resultar na redução de sua dependência 

de recursos governamentais, oportunidade de realizações pessoais, além do prolongamento da 

idade para permanecer ativo no mercado de trabalho (Caines et al., 2019). Incluir um maior 

número de empreendedores sêniores no ecossistema empreendedor reduzirá o risco de 

desperdiçar talentos e promoverá o aproveitamento dos dons de todos os empreendedores, 

independentemente da idade. 
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RESUMO 

O presente estudo objetivou identificar as principais características, motivações e desafios de 
mulheres que embarcaram em uma jornada empreendedora. A pesquisa é qualitativa e coletou 

dados por meio de questionários online aplicados às mulheres que fazem parte do grupo de 
incentivo ao empreendedorismo, o Moeda de Troca, criado em Uberlândia, Minas Gerais. Os 

dados foram tabulados e interpretados sob à luz da teoria sobre o tema. Como resultado, 
constatou-se que, a maior parte das mulheres desse grupo possuem mais de 36 anos, graduação 

e/ou pós-graduação e a busca por independência financeira, satisfação e maior flexibilidade de 
horários foram alguns dos principais fatores que as levaram a empreender. Além disso, o 

preconceito, a falta de apoio de familiares e a sobrecarga de tarefas profissionais e domésticas 
foram mencionadas como dificuldades que se fazem presente em suas rotinas. 

 
Palavras-chave: Empreendedorismo. Mulheres. Flexibilidade. Preconceito. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Ao longo dos anos, em meio a um terreno polarizador de oportunidades, as mulheres 

vêm ocupando novos espaços que a segregação por gênero não as contemplava. A criação de 
normativas legais trouxeram maior segurança e garantia de liberdade, mas, ainda assim, não 

foram suficientes para garantir a equiparidade de condições no mercado de trabalho.  
Essa realidade, que é predominante em diversas regiões do mundo, tem levado muitas 

mulheres em uma busca desafiadora por autonomia, realização e independência financeira. O 
ramo de empreendedorismo, pautado por um leque de oportunidades para desenvolver um novo 

negócio, tem sido fortemente aderido pelo público feminino nos últimos anos (GEM, 2019).  
Tal fato evidencia uma necessidade de investigar a realidade das empreendedoras no mundo 

moderno, em que as disparidades no mercado de trabalho continuam evidenciando traços de 
uma sociedade conservadora, que ainda desconsidera o trabalho como caráter social e 

fundamental da vida de todos indivíduos.  
Com base nessa contextualização, o presente estudo tem como objetivo investigar as 

principais motivações, desafios e características de mulheres que participam de um grupo de 
incentivo ao empreendedorismo feminino em Uberlândia-MG, chamado Moeda de Troca. Para 

tanto, optou-se por realizar uma pesquisa com abordagem qualitativa, em que os critérios de 
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escolhas para coleta e tratamento de dados foram feitos com base em fenômenos e processos 

sociais, visto que o tema detém uma subjetividade que precisa ser considerada. 
A coleta de dados foi feita aplicando um formulário online para mulheres 

empreendedoras participantes do Moeda de Troca. O tratamento do material foi realizado por 
meio de uma apresentação dos dados, seguida por interpretação e inferência com a teoria. Isso 

porque priorizou-se uma análise que fomentasse os debates existentes sobre o tema e que ainda 
trouxesse dados originais para buscar constatações que podem agregar a literatura existente.  

A estrutura do trabalho foi moldada para englobar aspectos importantes da literatura que 
pudessem respaldar a interpretação dos resultados. Inicialmente, foi apresentada uma seção para 

contemplar aspectos históricos sobre a evolução da mulher na sociedade. A próxima seção abriu 
a pauta sobre empreendedorismo para apresentar seus conceitos fundamentais, que, 

posteriormente, desenlaçaram uma nova seção para serem associados à prática feminina do 
empreendedorismo. 

Após o esteio teórico do trabalho, foram apresentadas as escolhas metodológicas que 
deram o caráter científico ao estudo. Posteriormente, foram apresentados os resultados e uma 

análise baseada na teoria sobre o tema. Com isso, o estudo contribuirá para que a evolução da 
mulher na sociedade continue acontecendo e não seja posta como algo que foi cessado no 

passado. A realidade das mulheres empreendedoras precisa ser, de fato, refletida e considerada 
como pauta necessária para os tempos hodiernos. 

 
2 UMA VISÃO SOBRE EMPREENDEDORISMO  

 
Embora alguns acreditem que o campo de estudos sobre empreendedorismo seja 

relativamente novo, os primeiros pensamentos sobre o conceito não são. De acordo com 
Landström, Harirchi, Aström (2012), o empreendedorismo é tão antigo quanto o intercâmbio e 

comércio entre as pessoas na sociedade, porém não era tema de discussão como hoje, e somente 
com a evolução dos mercados econômicos que os estudiosos começaram a ter interesse sobre o 

assunto. 
Alguns estudos defendem que o termo empreendedorismo teve origem na Idade Média, 

em que assumia o conceito de alguém que gerenciava projetos de produção, utilizando os 
recursos que estivessem disponíveis no momento (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009). 

No século XII, o termo passa a ser relacionado com os indivíduos incentivadores de 
brigas. Já no século XVII, o conceito muda, e passa a corresponder aos indivíduos que 

assumiam riscos e que realizavam acordos contratuais. No século XVIII, surge a diferenciação 
entre empreendedor e capitalista por conta da industrialização que estava ocorrendo no mundo. 

E, entre o final do século XIX e começo do século XX, os empreendedores passam a ser 
confundidos com administradores e gerentes e também a ser diretamente associados com a 

inovação, aliada a compreensão de oportunidades (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009; 
LANDSTRÖM, HARIRCHI, ASTRÖM, 2012). 

Para Hisrich, Peters e Shepherd (2009) hodiernamente, o empreendedorismo é visto 
como um processo de criar algo que tenha valor, com dedicação de tempo e esforços, para 

alcançar a satisfação e independência econômica e pessoal, assumindo os riscos psíquicos, 
financeiros e sociais. Com a intensificação de ferramentas digitais, Castro (2014) alega que os 

processos dos novos empreendimentos estão sendo modificados do começo ao fim, uma vez 
que os empreendedores se apoiam em recursos online para fases como: criação de ideias, 



 

previsão de demandas, mapeamento de concorrentes, proteção da propriedade intelectual e 

divulgação. 
Para que esse processo empreendedor, que tem como intuito desenvolver um novo 

negócio, de fato, funcione e seja colocado em prática, é necessário que o empreendedor realize 
a função de dar andamento as etapas desse processo. Sendo assim, para tratar do empreendedor 

em si, optou-se por adotar a concepção trazida pelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 
que foram definidas por meio de pesquisas feitas por entidades renomadas que trabalham com 

empreendedorismo.  
Sob a concepção do GEM, o empreendedorismo como um todo é um conceito amplo 

que se transforma, uma vez que inclui empreendedores de diferentes matrizes e setores, com 
negócios físicos ou online, formalizados ou não (GEM, 2019). No que tange ao empreendedor, 

no conceito do GEM é o sujeito que esteja na tentativa de criar um novo empreendimento, seja 
como uma atividade autônoma e individual ou uma expansão de um empreendimento já 

existente em conjunto (GEM, 2019).  
Segundo o GEM (2019) todos indivíduos chamados empreendedores são pessoas que 

identificam oportunidades ou necessidades de consumo e criam ou já criaram qualquer tipo de 
empreendimento, desde os mais simples até os mais inovadores. Cabe ressaltar que não é 

preciso que esses indivíduos sejam líderes de um negócio estruturado e de sucesso, e muito 
menos que precisam estar realizados e satisfeitos, caso sejam proprietários de um 

empreendimento.  
Atualmente, estima-se que tenha mais de 53 milhões de empreendedores no Brasil 

(GEM, 2019). Ao longo dos anos, o número de empreendedores iniciais cresceu 
significativamente. Entretanto, a falta de incentivo e de condições sociais e econômicas 

favoráveis para a formalização e crescimento dos novos negócios faz com que muitos dos 
empreendedores não se estabeleçam no mercado (GEM, 2019). 

Cabe ressaltar que as mulheres têm destaque nos indicadores de empreendedores 
iniciais, mas são os empreendedores masculinos que ocupam a maior parte dos números 

referentes aos empreendedores estabelecidos. De acordo com o GEM (2019), empreendedores 
estabelecidos são aqueles que mantêm seu negócio consolidado, com pagamento de salários em 

dia, tributos e fornecedores por mais de 3,5 anos.  As mulheres representam apenas 42,7% dos 
empreendedores estabelecidos no Brasil (GEM, 2019).  

Tratando-se do empreendedorismo feminino, Rodrigues, Gaspar e Herlander (2021) 
constataram que surgiu da incessante busca por mudanças em padrões sociais segregacionistas. 

A busca por maior independência, visibilidade e ascensão financeira é expressiva no século 
XX, mas somente na transição para o século XXI que os conflitos entre gênero, trabalho e 

família impactaram em uma atividade profissional feminina mais marcante e independente 
(RODRIGUES; GASPAR; HERLANDER, 2021). 

Segundo o Relatório sobre Mulheres e Empreendedorismo do Global Entrepreneurship 
Monitor - GEM (2019), as mulheres empreendedoras já são mais de 26 milhões no Brasil, ou 

seja, bem próximo do número de homens empreendedores, 29 milhões. 
Cabe reiterar que, o empreendedorismo feminino não se manifesta com a mesma 

intensidade em todas as regiões do mundo. Países como a África do Sul, Alemanha, México e 
Índia possuem uma diferença significativa entre empreendedores estabelecidos do sexo 

feminino e masculino (GEM, 2019). Já países como o Brasil, essa diferença é baixa, oscilando 
entre 4,5% entre os dois sexos (GEM, 2019). 



 

É fato que as características econômicas, culturais, sociais e políticas de cada país 

influenciam nas diferenças regionais dos dados que demonstram a participação feminina no 
mercado de trabalho e no ato de empreender. Ademais, documentos publicados pelo GEM 

(2019) ressaltam a necessidade de abordar as questões por meio de políticas públicas gerais e 
essenciais, assim como há unanimidade mundial na promoção de políticas educacionais e de 

saúde. Até porque há políticas econômicas voltadas para a sociedade que visam aquecer 
mercados regionais, e poderiam ser voltadas para a equiparação de gênero no mercado. 

Cabe destacar, que apesar das mulheres já apresentarem dados expressivos de 
empreendedorismo, a participação masculina ainda é mais promissora, já que o índice de 

negócios que se mantém ao longo dos anos empreendidos por homens é maior do que os das 
mulheres (GEM, 2019). Sendo assim, apesar do aumento da participação feminina, os 

empreendimentos já surgem condicionados a uma estimativa de fracasso. 
Dentre os diversos fatores socioeconômicos que podem influenciar no fechamento dos 

empreendimentos, Pinto (2010) evidencia que a dificuldade para se manter no mercado se deve, 
em muitas das vezes, às condições econômicas instáveis, aos estereótipos de gênero e aos 

fatores culturais, que inibem o desenvolvimento do negócio.  O empreendedorismo feminino é 
considerado um campo de estudo novo e complexo devido ao seu caráter comportamental. 

Porém, com o crescimento do número de empreendedoras, é possível identificar a existência de 
um processo evolutivo de quebra de preconceitos e paradigmas relacionados às mulheres que 

exercem essa profissão (ALMEIDA; GOMES, 2011). 
De acordo com dados do GEM (2019), a faixa etária com maior adesão ao 

empreendedorismo são mulheres com cerca de 35 anos ou mais. Inclusive, mulheres nessa faixa 
tendem a empreender mais que os homens na mesma idade (GEM, 2017). De acordo com 

Rodrigues, Gaspar e Herlander (2021) isso ocorre por conta das dificuldades no início de 
carreira que as mulheres precisam lidar, enquanto homens são inseridos mais facilmente no 

mercado de trabalho. 
Em 2012, um estudo de Machado já apontava uma certa discriminação por gênero pela 

sociedade ao escolher o empreendimento para comprar. Segundo o autor isso ocorre pelo fato 
de que empreendedores são bem vistos pela sociedade, mas ainda há uma forte associação dessa 

profissão com o sexo masculino, principalmente, se o ramo escolhido para atuação abranger 
atividades consideradas “não adequadas para mulheres” (MACHADO, 2012).  

Infelizmente, a segregação por gênero ainda ultrapassa as atividades domésticas, e essa 
divisão injusta de tarefas, tanto em casa quanto no trabalho, faz com que as mulheres sejam 

colocadas numa posição desfavorável para seu reconhecimento social (STROBINO; 
TEIXEIRA, 2014). Entretanto, para Micozzi e Lucarelli (2016), a maior adesão ao 

empreendedorismo as mulheres está, lentamente, alterando aspectos culturais da sociedade, 
uma vez que elas estão fortalecendo o mercado de trabalho com a sua participação e exercendo 

um papel que é de extrema importância para a aceleração econômica de um país (MICOZZI; 
LUCARELLI, 2016). 

Por isso, pode-se dizer que, no que diz respeito às mulheres empreendedoras, o que se 
evidencia é uma evolução, porém uma evolução lenta e pautada por muitos preconceitos. 

Rodrigues, Gaspar e Herlander (2021) alegam que, apesar de serem motivadas, em muitas 
vezes, por necessidade, as mulheres passaram a ver o empreendedorismo como uma forma de 

realização pessoal, identificação e complemento de renda. 
Micozzi e Lucarelli (2016) consideram que as mulheres veem no empreendedorismo, 

mesmo informalizado, condições mais favoráveis que as oferecidas pelo emprego formal, visto 



 

que permite que elas escolham um setor de atuação com qual se interessem e minimiza os 

conflitos organizacionais por segregação por gênero. Sendo assim, características de 
protagonismo, emancipação financeira e amadurecimento são consequências do aumento da 

participação feminina no empreendedorismo que precisam ser consideradas como um avanço 
social (MICOZZI; LUCARELLI, 2016). 

Já para Machado, St-Cyr, Mione e Alves (2003, p. 4), dentre os motivos, que fazem com 
que essas mulheres abram negócios, podemos destacar: “vontade de realização e independência, 

dificuldades em alavancar profissionalmente em uma empresa, por sobrevivência e ainda por 
uma percepção de oportunidade no mercado e forma de conciliar família e trabalho”. Além 

disso, algumas já se encontram em um ambiente empreendedor por conta de suas famílias, o 
que as motivam a seguir por este caminho (BUTTNER; MOORE, 1997). 

Dado o exposto, nota-se que o empreendedorismo feminino é um tema que vem sendo 
intensificado, e por isso ainda precisa compor debates e ser objeto de estudos que reflitam seus 

principais aspectos. Isso porque atenuar a segregação por gênero e a dependência financeira das 
mulheres é um compromisso histórico que exige transformações em esferas econômicas e 

sociais.  
 

3 METODOLOGIA  

 

As escolhas metodológicas do trabalho consideram a necessidade de responder questões 
particulares, pautadas por uma natureza subjetiva, que desvelam a desigualdade de gênero em 

espaços atuais. Devido a isso, a pesquisa detém de uma natureza qualitativa. Para Minayo 
(2008) pesquisas desse porte trabalham com a complexidade vinda de fenômenos ou processos 

sociais.  
Com base no aporte teórico do trabalho, que trouxe aspectos históricos e atuais sobre o 

desenvolvimento da mulher na sociedade, o presente estudo visa investigar a realidade de 
mulheres empreendedoras de um município localizado no interior do estado de Minas Gerais. 

Por meio de um grupo nascido em Uberlândia-MG, chamado Moeda de Troca, são oferecidos 
capacitações, palestras, workshops e bazares para mulheres que já empreendem ou almejam 

iniciar um novo negócio. 
A ação coletiva tem como intuito unir propósitos de mulheres empreendedoras e 

oferecer suporte para o alcance de seus objetivos. Iniciado por duas mulheres no ano de 2019, 
em dois meses o grupo já contava com 500 mulheres contribuindo e usufruindo do repasse de 

conhecimentos. Em pouco mais de dois anos, estima-se um impacto de mais de 15.000 mulheres 
empreendedoras da região mineira e de outras regiões (MOEDA DE TROCA, 2022). 

Por ter tido um crescimento repentino, a estrutura de atividades precisou ser modelada 
para acolher as novas participantes, fazendo com que fosse investido em mais redes sociais e 

um site oficial para que as ações do grupo fossem divulgadas por meio de canais oficiais.  
Dentre as principais atividades, cabe destacar a Jornada Empreendedora, que trata-se de uma 

formação basilar para quem busca criar ou reinventar um negócio existente.   
Sendo assim, optou-se por coletar dados com participantes do grupo Moeda de Troca, 

em uma espécie de formulário online. Isso porque, para atender os objetivos do trabalho, fez-
se necessário aderir procedimentos para coleta de dados que envolvem diretamente o intento da 

pesquisa. De acordo com Boni e Quaresma (2005), dentre as inúmeras possibilidades de coletar 
dados para uma pesquisa qualitativa, a aplicação de entrevista estruturada pode fornecer 



 

constatações ilustres e originais, visto que serão trabalhados com dados brutos e não dados já 

sintetizados por outros pesquisadores.  
O formulário utilizado foi feito com base em conceitos de fontes precisas, como autores 

do tema e documentos existentes. Foram extraídos, principalmente, informações publicadas 
pelo GEM (2014; 2017; 2019) para a sua elaboração. Mais especificamente, buscou-se 

aprender: a) o perfil das participantes; b) as dificuldades de empreender; c) as motivações; d) e 
por fim, as vantagens e desvantagens sob a concepção pessoal delas.  

Para coleta de dados optou-se pela seleção de uma amostra por conveniência. Para 
Freitag (2018) é um critério de seleção comumente utilizado por pesquisas qualitativas e 

exploratórias, e, apesar de serem desconstituídas de um rigor estatístico, coletam elementos 
suficientes para representar um universo.  No total, 178 mulheres participaram do estudo.  

Mais do que, meramente, levantar dados sobre a amostra, buscou-se criar perguntas que 
tragam respostas que possam ser interpretadas, contrastadas e problematizadas sob a luz das 

teorias e documentos existentes. Assim, a realidade das mulheres empreendedoras pode ser, de 
fato, refletida e considerada como pauta necessária para os tempos hodiernos. As perguntas do 

formulário estão disponíveis no Apêndice A do trabalho. 
Após a finalização da coleta, iniciou-se a fase de tratamento dos dados. Para essa fase, 

priorizou-se uma estrutura de apresentação dos dados seguida pelas principais constatações. Foi 
nesse momento que o debate sobre as disparidades de gênero foi subsidiado por dados verídicos 

e atuais, que refletem as condições em que as mulheres empreendedoras estão atuando. 
 

4 RESULTADOS 

 

4.1. Perfil das Participantes 

 

Para uma apresentação dos resultados obtidos pelo formulário aplicado às mulheres 

empreendedoras do grupo Moeda de Troca, optou-se pela estruturação das informações em duas 
partes: uma destinada para apresentar características do perfil e outra voltada para pontos do 

percurso como empreendedora.  
Tratando-se sobre constatações referentes às características de perfil, cabe destacar as 

faixas etárias predominantes. De acordo com os dados, predominou-se mulheres com idade 
entre 36 e 45 anos, que representam cerca de 45,5% da amostra. Em uma segunda e terceira 

posição, predominou-se mulheres com 46 a 55 anos e mulheres com 26 a 35, que configuram, 
respectivamente, 26,4% e 21,9% da amostra. O restante eram mulheres com idade entre 18 a 

25 anos e acima de 56.  
Tal constatação vai ao encontro com premissa apresentada no aporte teórico do estudo 

sobre o GEM (2019), que diz que a maior adesão da atividade empreendedora é feita por 
mulheres com 35 anos ou mais. Outros argumentos apresentados justificam que os homens 

tendem a ter mais facilidade para encontrar trabalhos nessa idade, enquanto mulheres tendem a 
encontrar mais dificuldades para consolidar uma carreira profissional, principalmente, por 

serem constantemente associadas aos papéis segregativos impostos a elas, como o de 
responsável por trabalhos domésticos, de ser responsável pelos filhos e de ser responsável por 

cuidar do casamento (RODRIGUES, GASPAR; HERLANDER, 2021).  
Em relação aos dados sobre escolaridade, constatou-se que a maior parte das mulheres 

possuem nível superior completo (34%) e pós-graduação completa (35%). Apenas 0,6% 



 

apresentou ensino fundamental incompleto e somente 1% possui apenas o fundamental 

completo. Cerca de 3,9% têm ensino médio incompleto, enquanto 7,9% possuem a formação 
completa no ensino médio. E 5,1% das participantes possuem pós-graduação incompleta.  Em 

relação ao nível de escolaridade de mulheres, aportes na literatura apontam que já faz muitos 
anos que a segmentação ocupacional prejudica a formação escolar e profissional de mulheres 

em diversas regiões do mundo.  
 Apesar da democratização do acesso ao ensino permitir maior inclusão, Trevizolli e 

Dib (2020) chamam atenção para o fato de que a identificação de habilidades e até mesmo o 
grau de confiança no trabalho de uma pessoa são em muitas vezes associados ao gênero. Esse 

reconhecimento tendencioso ao perfil masculino, que desconsidera a capacidade das mulheres, 
coopera com a legitimação de um mercado de trabalho sexualmente dividido.   

Ainda sobre o perfil das participantes, cabe mencionar que 71,3% alegaram ser casadas. 
Enquanto 14,6% são solteiras, 1,7% são separadas e 7,9% são divorciadas formalmente. Além 

disso, 2,7% alegaram estar em vias de separar, são amasiadas e são bígamos.  
Em relação aos filhos, 20% das mulheres não possuíam nenhum filho no momento em 

que os dados foram coletados. As demais tinham, respectivamente: a) 1 filho, cerca de 29% das 
mulheres; b) 2 filhos, correspondendo a 38% das participantes; c) 3 filhos, cerca de 12%; d) 4 

filhos ou mais, apenas 2%.  
Nota-se que a maior parte das mulheres são casadas e que cerca de 85,5% possuem mais 

de um filho. Tal dado reforça que o perfil de mulher empreendedora encontrado está altamente 
suscetível a lidar com dificuldades e preconceitos impostos ao gênero, uma vez que elas são 

associadas a ter mais responsabilidade e comprometimento com os “papéis tradicionais” do que 
com a sua atuação profissional.  

Ao questioná-las se a abertura do negócio foi por necessidade, 73% das participantes 
responderam que sim e apenas 23% responderam que não. Dentre as necessidades mencionadas, 

a maior parte, cerca de 42% considerou a necessidade de complementar a renda familiar como 
principal fator. Dentre as outras respostas, cabe destacar o desemprego, a frustação com a 

profissão anterior, a necessidade de ter horários flexíveis de trabalho, a vontade de ter mais 
autonomia, o interesse em trabalhar com algo que gostasse e a dificuldade para se encaixar no 

mercado da sua área de formação. 
Ainda que a situação econômica vigente nos últimos anos tenha se apresentado instável 

para todo o Brasil, as premissas encontradas no referencial teórico do estudo não permitem 
desconsiderar o fato de que as mulheres tendem a lidar com diversos empecilhos para a 

construção de uma carreira profissional que um homem é isentado. As necessidades 
mencionadas pelas participantes, que subsidiaram a abertura do negócio, refletem os principais 

empecilhos encontrados até hoje. Sendo assim, o estímulo à independência financeira da mulher 
ainda deve ser posto como um compromisso social e histórico.  

Tratando-se de planejamento, 55,6% das empreendedoras alegaram terem feito um 
planejamento para a abertura do seu negócio, enquanto 44,4% disse que seu empreendimento 

não foi algo planejado. As que realizaram um planejamento mencionaram que tiveram como o 
apoio: a) instituições, como o Sebrae; b) consultorias especializadas; c) um plano de negócios; 

d) sua própria rede familiar e de apoio; e) sua própria iniciativa para buscar informações sobre 
o setor. 

De acordo com argumentos apontados no referencial, o empreendedor que busca se 
planejar tende a diminuir consideravelmente os riscos, fazendo com que o andamento da 

empresa seja posto em um rumo mais seguro (SCHMIDT; BOHNENBERGER, 2009). Sendo 



 

assim, considera-se que, apesar da necessidade poder exigir um imediatismo na abertura de um 

empreendimento, o planejamento não deveria ser dispensado. Principalmente, pelo fato de o 
planejamento garantir um conhecimento sobre o mercado e os concorrentes, que é fundamental 

para definição do escopo do negócio. Assim como planejar os recursos financeiros disponíveis 
é essencial para o manejo do caixa e equilíbrio entre os custos e lucros obtidos.  

 
4.2. Jornada Empreendedora das Participantes: motivações e desafios 

 
Após apreender características do perfil das empreendedoras e aspectos básicos sobre o 

seu ingresso no empreendedorismo, faz-se necessário apresentar as constatações que inferem 
sobre as principais percepções das mulheres em relação ao seu trabalho como empreendedora.  

Para isso, primeiramente optou-se por tratar das dificuldades identificadas para abrir o 
empreendimento.  

Quanto a essas dificuldades, havia os seguintes campos para as mulheres marcarem um 
ou mais itens: a) falta de acesso a investimentos financeiros ou capital; b) falta de conhecimento 

na área de gestão; c) falta de um ensino superior; d) falta de experiência no ramo; e) vida 
familiar; f) preconceito; g) outros, em que a empreendedora poderia descrever em um espaço 

do formulário. No Gráfico 1, é possível visualizar as respostas obtidas: 
 

Gráfico 1- Principais Dificuldades para Abrir o Negócio 

 

                Fonte: resultados da pesquisa (2021). 
 

Nota-se que a falta de recursos financeiros, de planejamento, de experiência e de 

conhecimentos na área foram os fatores com maior destaque. Entretanto, todos os fatores têm 
respaldo na literatura por serem potenciais empecilhos para a ascensão feminina no mercado 

empreendedor (GEM, 2019). Cabe destacar o preconceito, que foi uma dificuldade ainda 
encontrada pelas mulheres, porém em uma quantidade pequena se comparado com os outros 

pontos que foram elencados por elas, o que pode ser um indício de que apesar da literatura 
trazer o preconceito como um ponto muito relevante para ascensão das mulheres no mercado 

de trabalho, isso pode estar evoluindo de maneira gradual. 
Além disso, a opção de as mulheres descreverem outras dificuldades que não tivessem 

nas alternativas permitiu que outras respostas fossem encontradas. Foram citados fatores que 
envolvem dificuldade para a formalização, forte interferência do marido nas decisões, poucas 



 

vendas e dificuldades em conciliar as atividades com os estudos. É possível constatar que 

muitas das dificuldades pontuadas de fato alinham-se com o empreendedorismo em si, enquanto 
outras são nitidamente inerentes ao caráter feminino do empreendimento.  

Nessa mesma linha, cabe destacar também as dificuldades mencionadas por ser a dona 
do próprio negócio. As empreendedoras podiam marcar uma ou mais das seguintes alternativas: 

a) tempo para cuidar de si mesma; b) cuidar das tarefas domésticas e da família sem prejudicar 
o negócio; c) preconceito; d) medo de fracassar; e) falta de recursos monetários; f) sobrecarga 

pessoal e profissional; g) falta de incentivo dos familiares; h) dificuldade maior de conquistar 
um cliente, por ser subestimada; i) críticas por ser uma mulher na liderança do negócio; j) 

consequências emocionais e físicas; k) sentimento de culpa quando não consegue conciliar 
todas as tarefas; l) outros, para que as mulheres pudessem descrever. No Gráfico 2 é possível 

visualizar as respostas.  
 

Gráfico 2 - Principais Dificuldades em Ser a Dona do Próprio Negócio 

 
         Fonte: resultados da pesquisa (2021). 

 

De acordo com os dados, pode-se considerar que as atribuições postas como parte do 
papel social desempenhado pela mulher novamente ocupam um espaço significativo nas 

respostas. Como por exemplo, a majoritariedade de respostas que indicam dificuldades em 
cuidar das tarefas domésticas e da família. A sobrecarga pessoal e profissional, medo de 

fracassar e sentimento de culpa por não conseguir conciliar todas as tarefas foram outros itens 
que se destacam por terem sido as opções mais marcadas. Outras opções descritas foram 

relacionadas à dificuldade de organizar-se financeiramente e gerir meios de divulgação. 
Argumentos da literatura que respaldam o estudo, como os de Denora e Machado, 

(2017), evidenciam que a situação de desvantagem na sociedade para a ascensão da mulher no 
mercado de trabalho é inteiramente associada a práticas sociais que se reproduzem de forma 

estrutural na sociedade. Sendo assim, as dificuldades voltadas para a sobrecarga, o medo e o 
sentimento de culpa podem ser inteiramente associados com uma cultura segregacionista que 

alimenta esses sentimentos ao longo de toda a vida das mulheres.   
Desprender-se disso é um ato revolucionário que precisa ser incentivado em diversas 

esferas da sociedade. Ao questionar as estratégias adotadas pelas empreendedoras para 
gerenciar das dificuldades que foram pontuadas por elas no formulário, foram obtidas respostas 



 

relacionadas ao uso do espaço domiciliar como ambiente de trabalho e a flexibilização de 

tempo. Assim como é possível visualizar no Gráfico 3. 
 

Gráfico 3 – Estratégias para Gerenciar as Dificuldades

 

    Fonte: resultados da pesquisa (2021). 

 

Ante ao fato de que a maior parte das empreendedoras que participaram do estudo são 
casadas e possuem filhos, é um fato de reconhecimento geral que as mulheres que têm filhos 

precisam de uma rede de apoio para exercer todos os papéis que são atribuídos a elas. Notou-
se que muitas das estratégias para gerenciar as dificuldades são diretamente relacionadas a 

buscar essa rede de apoio, ainda que não consigam sair de casa.  
Ter alguém para ajudar a cuidar dos filhos e o compartilhamento de trabalho da empresa 

com sócios e funcionários são estratégias adotadas para permitir essa rede. Ademais, ainda que 
não tenham filhos, o papel doméstico imposto às mulheres também contribui com a necessidade 

de aderir estratégias que permitam maior praticidade para a execução dos encargos domésticos 
concedidos pela sociedade patriarcal, como morar perto do trabalho ou até mesmo trabalhar de 

casa.  
Em relação às motivações para seguir a trilha profissional do empreendedorismo, foi 

colocada uma questão para que as empreendedoras atribuíssem um grau de intensidade de 1 a 
5 em possíveis motivações. Foram destaques por ganhar maior intensidade: a busca por 

flexibilização do tempo de trabalho, a necessidade de aumentar a renda familiar, possibilidade 
de conciliar a rotina de trabalho e da família, independência financeira e maior autonomia. 

Enquanto itens como, influência familiar e de amigos, formação na área de atuação e 
experiência prévia no ramo empreendedor, foram atribuídos níveis de intensidade baixos.  

Os dados vão de acordo com outras respostas que evidenciam a grande preocupação da 
mulher em praticar um ato laboral que permita que ela consiga conciliar com as suas atividades 

familiares. Tal fato permite constatar que o mercado de trabalho não vem se mostrando como 
um espaço acolhedor e propício para o desenvolvimento profissional das mulheres, uma vez 

que elas tendem a buscar alternativas que as permitam participar da rotina familiar.  Para Julião, 
Dib e Oliveira (2021) a conjuntura social, política e econômica brasileira ainda é opressora e 

excludente, pois, apesar de ter tido uma evolução nas legislações, as mulheres tendem a ser 
menos remunerada e terem menos compreensão quando precisam conciliar seus outros papéis, 

como se fazerem presentes em reuniões de pais da escola, por exemplo.  



 

Tratando-se das vantagens percebidas pelas mulheres sobre o empreendedorismo, foi 

perceptível que o reconhecimento como um indivíduo não inferiorizado pelo sexo masculino 
faz-se muito presente nos benefícios valorizados por elas. As respostas obtidas foram ordenadas 

no Gráfico 4. 
 

Gráfico 4- Vantagens de Ser a Dona do Próprio Negócio 

 

Fonte: resultados da pesquisa (2021). 

 
Com base nas respostas obtidas, nota-se uma grande associação de fatores que envolvem 

satisfação individual e reconhecimento. Houve destaque para os itens: vontade de vencer, 
independência financeira, sentimento de realização, aprendizagem e melhora da autoestima. A 

constatação vai ao encontro com premissas da literatura, como a de Rodrigues, Gaspar e 
Herlander (2021), que apontam que, além da obtenção de renda, muitas mulheres tem buscado 

o empreendedorismo para alcançar identificação pessoal e realização.  
Por fim, as desvantagens apontadas pelas empreendedoras ressaltam as características 

de risco e incerteza que fazem parte do empreendedorismo. Ao se tratar de empreendedorismo 
feminino, os riscos podem ser ainda mais complicados porque carregam o preconceito atrelado 

à capacidade intelectual feminina. No Gráfico 5, foram apresentadas as respostas fornecidas 
pelas participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 5 – Desvantagens de ser a Dona do Próprio Negócio 

 

Fonte: resultados da pesquisa (2021). 

 

Além do preconceito e receio com o fato de não lidar com renda fixa nesse modelo de 

negócio, cabe destacar as respostas relacionadas com preocupações referentes à cobrança 
pessoal, sobrecarga de tarefas, medo dos filhos não estarem sendo bem cuidados e medo da 

casa não estar sendo bem administrada. Ainda que muitas das desvantagens apontadas sejam 
convencionais para empreendedores por conta das características do modelo de negócio que 

estão inseridos, cabe reiterar a presença de desvantagens que são associadas ao perfil feminino. 
Sendo assim, faz-se perceptível que, por conta do papel social da mulher atribuído pela 

sociedade patriarcal, até hoje as mulheres lidam com mais pressões, sobrecarga e cobranças.  
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o objetivo determinado para o trabalho que era de estudar as mulheres 
participantes do Grupo Moeda de Troca, conseguiu-se com o estudo atender ao objetivo, pois 

foi identificado as principais características, motivações e desafios de mulheres desse grupo que 
optaram por embarcar em uma jornada empreendedora. O grupo foi escolhido por conveniência, 

já que engloba milhares de mulheres empreendedoras de Uberlândia - MG, o que facilitou a 
coleta de dados.  

As decisões metodológicas do trabalho evidenciaram dados que refletem a realidade de 
muitas mulheres nos tempos hodiernos. Para explicitar essa realidade, foi preciso considerar 

espaços que vão além do dedicado à vida profissional, mas que envolvem a sua participação no 
dia a dia. Notou-se, principalmente, que a concessão de papéis pela sociedade não permite que 

a pauta de empreendedorismo feminino se concentre na vida profissional da mulher, uma vez 
que as responsabilidades domésticas e maternais inferem diretamente na sua rotina de trabalho. 

Ainda que homens tenham que lidar com obrigações do lar e de cuidado dos filhos, a 
literatura analisada aponta que não é da mesma forma. Mesmo com a equiparação legislativa, 

aspectos culturais manifestados por meio de práticas sociais fazem com que a mulher tenha 
mais responsabilidades com a família, mais obrigações com os cuidados com a casa e menos 

voz em espaços profissionais. O estudo evidenciou que a atividade empreendedora, ainda que 



 

inundada por riscos e desafios, permite que a mulher tenha mais autonomia e liberdade para se 

desenvolver.   
Constatou-se que a maior parte das empreendedoras do grupo Moeda de Troca buscaram 

o empreendedorismo como alternativa viável para obtenção de maior independência financeira 
e flexibilidade de horários. Um percentual majoritário também mostra que muitas possuem 

níveis de escolaridade além do básico, incluindo pós-graduação. Tal dado deixa indícios de que 
o maior acesso à educação pelas mulheres ainda não garante igualdade no mercado de trabalho, 

fazendo com que elas busquem alternativas que permitam ter maior liberdade, renda e satisfação 
profissional.   

Pontuou-se dificuldades associadas à sobrecarga de tarefas, à falta de apoio, ao 
preconceito e ao medo de fracassar. Dentre as desvantagens do empreendedorismo, tiveram 

destaques itens como o stress da rotina intensa, a falta de tempo e o medo dos filhos não estarem 
sendo bem cuidados. Isso evidencia aspectos que ultrapassam as particularidades do modelo de 

negócio, já que é relacionado com o gênero e com empecilhos motivados pela disparidade. 
No entanto, as vantagens e estratégias para superar as dificuldades mostram que as 

empreendedoras têm ocupado um espaço de desenvolvimento profissional e pessoal propiciado 
pelo empreendedorismo. Houve destaque as respostas que envolvem a melhoria da auto estima, 

realização profissional, aprendizado e maior qualidade de vida, ocasionada pela possibilidade 
de flexibilização de horários na rotina.  

Em suma, pode-se afirmar que o estudo reflete falhas de um sistema patriarcal que ainda 
prevalece e não irá desenraizar da sociedade de forma imediata. Trata-se de uma mudança 

cultural que precisa ocorrer em várias esferas da sociedade, tal como a econômica, social e 
educacional. Por isso, faz-se extremamente necessário que a desigualdade de gênero seja como 

compromisso socialmente compartilhado e como prioridade nas agendas de líderes 
governamentais.  
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O SIGNIFICADO DO TRABALHO PARA OS ARTESÃOS 
INDÍGENAS: UMA ANÁLISE QUALITATIVA DOS POVOS 

ORIGINÁRIOS DO BRASIL E DO MÉXICO 
 

Adriana Marques de Sousa Freire, Bruno Chaves Correia-Lima, Elaine Freitas de Sousa  
 
Resumo: Este artigo objetiva analisar o significado que os artesãos indígenas brasileiros e 
mexicanos atribuem ao trabalho artesanal que realizam. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 
com entrevistas junto a onze artesãos indígenas. Como modelo de análise, foram utilizados os 
conceitos teóricos da pesquisa Meaning of Work International Research Team – MOW 
(1987) que classifica o significado do trabalho em três dimensões: centralidade do trabalho, 
normas sociais e resultados e objetivos valorizados. Os resultados indicaram o trabalho como 
um aspecto central na vida dos artesãos indígenas entrevistados. Contudo, observou-se que, 
para os artesãos indígenas mexicanos, o trabalho é menos valoroso que os laços familiares. 
Quanto às normas sociais, percebeu-se que, tanto para os artesãos indígenas brasileiros 
quanto para os mexicanos, são orientadas mais pelos seus direitos do que pelos deveres. 
Verificou-se também que aspectos expressivos são motivações tão importantes quanto os 
aspectos econômicos, para ambos os grupos. 
 
Palavras-chave: Significado do trabalho. Indígena. Artesão. 
 
1 Introdução 

 
A vida do ser humano se constitui baseada nas diversas formas de organização e uma 

delas é uma atividade que ele realiza em sociedade: o trabalho. Segundo Riascos (2017, p. 
20), baseado em estudos de Del Carpio, Álvaro e Garrido (2014), Luque, Gomez e Cruces 
(1999), “pessoas passam grande parte do seu ciclo de vida nas atividades relacionadas com o 
trabalho, por isso, se torna em um aspecto estruturador dos papéis sociais”. 

Ao longo dos anos, a concepção de trabalho como meio de sobrevivência com 
finalidade financeira foi se tornando mais complexa, uma vez que a percepção do trabalho 
como retorno unicamente financeiro não era mais suficiente para o ser humano. Na 
administração, por exemplo, valores foram sendo oficialmente incorporados como 
influenciadores e, por vezes, detentores do processo de produtividade e satisfação do 
indivíduo no seu trabalho, como apresenta a filosofia das relações humanas, em que, segundo 
Maximiano (2007), o desempenho do trabalho era influenciado não somente por métodos, 
mas também pelo comportamento. 

Nesse contexto, o trabalho tem diferentes significados para cada grupo que são 
influenciados socialmente e culturalmente, podendo ainda esse significado variar de 
indivíduo para indivíduo dentro de um mesmo grupo. A evolução das sociedades e a cultura 
mostram novas formas de posicionar-se diante das condições do entorno, de criar significados 
e sentidos daquilo que se estabelece como parte do cotidiano, entre esses, do trabalho 
(RIASCOS, 2017). 



 

 

Considerando que povos originários (ou povos indígenas), têm características de 
organização de trabalho únicas, baseadas muitas vezes na própria organização social da 
comunidade ou da etnia, os produtos manuais criados por esses indivíduos, denominados 
como artesanato, ainda é, negligenciado pela sociedade e desassociado ao conceito de arte, 
inclusive sendo uma das estratégias de hierarquização desse sistema (GOLDSTEIN, 2014). 
Justifica-se essa pesquisa, para os artesãos indígenas pela necessidade de expressar sobre o 
seu significado do trabalho, e para a sociedade conhecer esse significado. 

Alguns dos participantes dos povos indígenas, apesar de receberam influência da 
cultura da sua etnia de origem, conseguiram se estabelecer na região urbana no decorrer do 
tempo (CARVALHO, 2021), escrevem suas histórias e mantêm sua cultura nativa através do 
trabalho artesanal (GOLDSTEIN, 2014). Esses indivíduos, nomeados na presente pesquisa 
como artesãos indígenas, são, muitas vezes, a porta de comunicação do seu povo com o 
restante da sociedade. 

Diante desse cenário, o problema do presente estudo é: qual o significado que os 
artesãos indígenas brasileiros e mexicanos atribuem ao trabalho artesanal que realizam? 
Sendo assim, o objetivo geral é analisar o significado que os artesãos indígenas, do Estado do 
Ceará, no Brasil, e do Estado de Nuevo León, no México, atribuem ao trabalho artesanal que 
realizam.  

Com base nas três dimensões do modelo elaborado pela equipe MOW (1987), este 
trabalho tem como objetivos específicos: (i) caracterizar a centralidade do trabalho para os 
artesãos da região do Ceará no Brasil e de Nuevo León, no México; (ii) analisar possíveis 
diferenças e semelhanças desses dois grupos em relação às normas sociais do trabalho; (iii) 
identificar as motivações para o trabalho dos artesãos indígenas pesquisados. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva e qualitativa por meio de entrevistas em 
profundidade junto a 11 artesãos indígenas brasileiros e mexicanos cujo conteúdo foi 
trabalhado em categorias de análises relacionadas às dimensões do modelo MOW (1987) de 
significado no trabalho.  

 
2 Significado do Trabalho 

 
O trabalho é uma atividade comum aos seres humanos, que ao longo dos anos passou 

por evoluções sociais. O conceito dessa atividade é complexa e influencia todas as demais 
áreas da vida, seja da vida individual, familiar ou social. Frassa (2005 apud RIASCOS, 2017, 
p. 22) afirma que o trabalho é “um aspecto estruturador dos papéis sociais e da vida social 
como um todo”, que influencia a identidade, o cotidiano, as relações sociais e o status social 
do indivíduo, o trabalho como uma relação social. 

Muitos foram os estudos para melhorar o trabalho e, consequentemente, a 
produtividade das empresas, que influenciaram no sistema global do século XXI, mas a 
organização japonesa do trabalho, segundo Gorender (1997) retrata um dos componentes 
principais na globalização capitalista que levaram ao surgimento de conceitos de 
competitividade e empreendedorismo, modificando a percepção do trabalho. Segundo Leão 
(2012, p. 297) desde os estudos de Mayo, passou-se a valorizar “[...] os sistemas de 
recompensas e penalidades, esquemas de incentivos, aprendizagem, grupos de trabalho com 
suas normas próprias, a motivação, relações de cooperação, competição e indiferença”. 



 

 

Visto isso, os conceitos e percepções do trabalhador em relação ao seu trabalho seria 
atribuído de diferentes formas em sua vida. Para Riascos (2017), o conceito de trabalho 
perpassa a ideia de consumo de bens e serviços dentro da sociedade, sendo de grande 
importância para esta, uma vez que há pressões sociais como a entrada de pessoas no 
mercado de trabalho, e a “dignificação” da pessoa através da atividade que exerce.  

Mesmo não sendo o único elemento, o trabalho tem um papel central na vida das 
pessoas, estando ela ativa ou não no mercado de trabalho (JAHODA, 1987; RIASCOS, 
2017). Segundo Nunes et al. (2019, p. 383): “O trabalho, considerado um elemento central da 
vida humana, exerce influência tanto na vida profissional quanto pessoal do indivíduo. Trata-
se de um fenômeno amplo, dinâmico e multifacetado que pode assumir diferentes 
concepções”. 

Os primeiros estudos sobre sentido do trabalho foram dos psicólogos Hackman e 
Oldham (1975) que estudavam a qualidade de vida do trabalho e o próprio sentido do 
trabalho. Eles acreditavam que o sentido do trabalho era representado levando em 
consideração três características básicas: (a) variedade de tarefas a partir do desenvolvimento 
de múltiplas competências, de forma que o trabalhador se identifique com a execução; (b) 
trabalho não-alienante em que o trabalhador identifica o processo como um todo – desde sua 
concepção até sua finalização – e pode perceber seu significado e suas contribuições para o 
ambiente social. Trata-se de valorização da autonomia, da liberdade e da independência para 
determinar a forma com que realizará suas tarefas, elevando seu sentimento de 
responsabilidade em relação a elas; e (c) retorno (feedback) sobre seu desempenho nas 
atividades realizadas, permitindo ao indivíduo que faça os ajustes necessários para melhorar 
seu desempenho (TOLFO; PICCININI, 2007) 

 Bendassolli e Gondim (2014, p. 140), relaciona os dois termos diante de vários 
estudos teóricos: no nível do sujeito, ressaltando aspectos mais ‘micro’ de significado de 
pertencimento grupal; e no nível sociocultural, mais amplo. Assim, o significado do trabalho 
é associado pelo indivíduo a partir das atribuições de conceitos sociais e coletivas, enquanto o 
sentido do trabalho para o indivíduo é atribuído às perspectivas individuais. De modo 
complementar, Tolfo e Piccinini (2007) e Rosso, Dekas e Wrzesniewski (2010) afirmam que 
o significado e o sentido interferem um no outro e inter-relacionam entre si. O significado dá 
destaque às cognições e interpretações socialmente compartilhadas sobre o trabalho e o 
sentido preocupa-se em compreender o ato de dar sentido ao trabalho, ou seja, nos 
mecanismos que dão a este a qualidade de ser significativo (ROSSO; DEKAS; 
WRZESNIEWSKI, 2010; BENDASSOLLI; GONDIM, 2014). 

O sentido e significado são subjetivos e subjetivados, uma vez que a construção do 
sentido também tem o contexto social do qual o significado é baseado, sendo assim, no 
contexto do trabalho, o trabalho como atividade e o mundo do trabalho (RIASCOS, 2017). 
Contudo, são conceitos que diferenciam-se, conforme Ribeiro (2014), quanto aos seus 
objetivos: os significados são discursos que visam cristalizar posicionamentos por meio da 
produção de significados, enquanto os sentidos são narrativas que têm por objetivo interpelar 
e desconstruir os discursos por meio da produção de sentidos. 
 Segundo Morin (2001), o trabalho exerce grande importância na vida das pessoas, 
para o entendimento dos significados e sentidos do trabalho na contemporaneidade, seja para 
ter contatos com outras pessoas, se sentir pertencente, manter-se ocupado, evitar a monotonia, 



 

 

ou ter um propósito de vida, e que, apesar de passar por grandes mudanças constantemente, 
constitui um papel fundamental na construção do indivíduo na sociedade, sendo um meio de 
sustento e satisfação. 

Os estudos da relação do trabalhador com o seu trabalho buscaram verificar dois 
enfoques clássicos básicos, um de cunho econômico, relacionado às atividades dos 
trabalhadores, e outro de cunho psicológico, relacionado às individualidades do trabalhador e 
suas motivações (NARDI; TITONI; BERNARDES, 2002; SCHMIDT et al., 2017). 

O que se nota, de forma geral, é que mesmo com diversas abordagens para definir 
sentido e significado do trabalho, essas mesmas abordagens coincidem na compreensão de 
ambos os termos serem atribuídos pelos indivíduos, a partir de suas experiências, dentro de 
suas percepções dos seus contextos culturais e sociais (TOLFO, 2015; NUNES et al., 2019). 
Ou seja, o sentido e o significado do trabalho são influenciados pelo contexto social, mesmo 
que os processos de transformações do trabalho sejam constantes. 

Dessa forma, a presente pesquisa usa o termo significado para atribuir toda a 
perspectiva do indivíduo no trabalho, justificada não somente por essa compreensão comum 
aos estudos levantados, como também pelo modelo elaborado pela equipe MOW (1987) 
escolhido para esta pesquisa, que se utiliza do mesmo termo.  

À luz do modelo proposto pela equipe MOW (1987), Borges (1997) busca definir o 
significado do trabalho a partir de quatro elementos: o primeiro é a centralidade do trabalho - 
conceito sagrado no qual se compara trabalho em relação a outras áreas da vida do indivíduo; 
o segundo, os atributos valorativos - refere-se às características do trabalho e seu valor; o 
terceiro, os atributos descritivos - relacionado a realidade do trabalho para cada indivíduo; e o 
quarto é a hierarquia dos atributos - relacionado a ordem por importância dos atributos 
valorativos e descritivos para cada pessoa. 

O modelo elaborado pela equipe MOW (1987) tem seus estudos focados 
principalmente no individual, uma vez que busca identificar e entender a composição que o 
trabalho significa para o indivíduo; e que o modelo utilizado para orientar a pesquisa é 
heurístico por natureza, isto é, investiga que o significado do trabalho para o indivíduo é 
baseado e determinado por suas escolhas e experiências no contexto e nas organizações que 
vivem e trabalham (KUBO; GOUVÊA, 2012). Inicialmente, tinha como objetivo verificar 
variáveis aplicadas entre culturas e nações, experimentalmente. Depois passou a verificar a 
ocorrência de um fenômeno em diferentes ambientes; e por fim, como as diferentes culturas 
solucionam fenômenos comportamentais relacionados ao trabalho (KUBO; GOUVÊA, 2012) 
 Para analisar o significado do trabalho, a equipe MOW (1987) dividiu e agrupou as 
variáveis em três dimensões principais, centralidade do trabalho, as normas sociais do 
trabalho e os resultados e objetivos valorizados do trabalho, como já citado anteriormente e 
ilustrado na Figura 1. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 1 – Conceitos do significado do trabalho do modelo elaborado pela equipe MOW 
(1987) 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, adaptado de Andrade, Tolfo e Dellagnelo (2012) 

 
A equipe MOW (1987) identificou diferentes padrões de trabalho, denominados de 

padrão A a F estudados por England e Whiteley (1990), que fizeram parte da equipe MOW 
(1987), nos quais do padrão A a C tem-se uma percepção positiva do trabalho, de D a E uma 
percepção negativa do trabalho, e na F uma posição neutra. 

No padrão A, qualquer atividade pode ter valor, ser realizada e ser trocada por 
dinheiro por seu valor; no padrão B, existe um vínculo da realização do trabalho, e se recebe 
dinheiro em prol de uma contribuição coletiva/social; no padrão C, além do conceito trazido 
pelo padrão B, outras pessoas são beneficiadas com a atividade que o indivíduo exerce; no 
padrão D, o indivíduo recebe dinheiro para realizar o trabalho, tem suas atividades definidas, 
recebe ordens, e não é considerado um contexto agradável; no padrão E, tem como base o 
conceito D, estendendo-se para um trabalho também exigente mentalmente e fisicamente, 
continuando não agradável; e no padrão F, o último investigado pela equipe MOW (1987), o 
indivíduo tem uma percepção neutra do trabalho, uma vez que recebe dinheiro para realizá-
lo, e entende que as atividades fazem parte do trabalho e que estas devem ser realizadas em 
um horário determinado (MOW, 1987). 
 
 
3     Procedimentos Metodológicos 

 
A pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa por dar foco à interpretação dos dados 

pelo pesquisador deste estudo, baseando-a na fundamentação teórica e também na sua 
experiência junto aos artesãos indígenas entrevistados, em uma reciprocidade cultural 
vivenciada em ambos os grupos.   

Reitera-se que, apesar do modelo elaborado pela equipe MOW (1987) ter sido 
desenvolvido para um estudo quantitativo a partir de dados estatísticos, e com conceitos 



 

 

divididos em três dimensões, sendo estas a centralidade do trabalho, as normas sociais e os 
resultados e objetivos valorizados; o presente estudo, de natureza qualitativa, utilizou-se dos 
conceitos teóricos dessas três dimensões propostos pelo modelo MOW (1987), não fazendo o 
uso da escala e questionário, buscando identificar o significado do trabalho de indivíduos e 
dos dois grupos levantados a partir da relação dos dados coletados com as três dimensões de 
forma teórica. 

De caráter descritivo, a pesquisa tem como objetivo expor características de um 
público específico ou de objeto(s) estudado(s): os significados do trabalho de artesãos 
indígenas do estado do Ceará (Brasil) e do estado de Nuevo León (México), descrevendo-os, 
relacionando-os e aprofundando-os, a partir dos conceitos teóricos do modelo elaborado da 
equipe MOW (1987), à medida que são feitas as interpretações.  

Os sujeitos selecionados para entrevistas por critério de acessibilidade são 6 homens e 
5 mulheres indígenas, divididos em dois grupos, de acordo com o país que residem: Grupo 1 
faz referência ao grupo entrevistado no Estado do Ceará, no Brasil, denominado na pesquisa 
como CE; e Grupo 2 que faz referência ao grupo entrevistado no Estado de Nuevo León, no 
México, denominado como NL. 

Cada um dos entrevistados seguiu a seguinte nomenclatura em relação aos grupos que 
pertencem, de acordo com a ordem das entrevistas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, e NL1, 
NL2, NL3, NL4, NL5, sendo apresentados em relação ao gênero pela letra “m”, quando for 
mulher, e “h”, quando for homem. Dessa forma, ficaram assim representados: CE1m, CE2h, 
CE3h, CE4m, CE5m, CE6h, e NL1m, NL2h, NL3h, NL4m, NL5h.O quadro apresenta a 
identificação dos entrevistados: 
 Para coleta de dados foram realizadas entrevistas presenciais e oralizadas guiados por 
um roteiro semi-estruturado (QUADRO 2) com perguntas abertas relacionadas a cada uma 
das três dimensões do modelo MOW (1987). Ressalta-se o contato direto do pesquisador com 
os sujeitos pesquisados no ambiente (em campo) de trabalho deles. Ou seja, diretamente com 
o objeto de estudo, que, como afirma Vergara (2014), para maior qualidade da pesquisa, o 
ideal é que a entrevista se faça de forma presencial, uma vez que pela mídia virtual pode-se 
perder alguma interação importante. Todas as entrevistas realizadas foram gravadas via 
gravador de voz de celular Android, visto que a entrevista pode ser gravada uma vez que o 
entrevistado dê a sua permissão (VERGARA, 2014).  
 Após gravadas, as entrevistas, de aproximadamente 30 minutos, foram transcritas e 
seus conteúdos foram analisados por meio de categorias de análises relacionadas às 
dimensões de significado no trabalho propostas pela equipe MOW (1987). Primeiramente, foi 
levantado qual a centralidade do trabalho em sua vida para os entrevistados, a fim de 
caracterizar a centralidade do trabalho para os artesãos da região do Ceará, no Brasil e de 
Nuevo León, no México (primeiro objetivo específico) - associado a primeira dimensão do 
modelo elaborado pela equipe MOW (1987); segundo, foram relacionadas as respostas dos 
entrevistados entre si, a fim de examinar possíveis diferenças e semelhanças dos dois grupos 
em relação às normas sociais (segundo objetivo específico) - associado à segunda dimensão 
do modelo elaborado pela equipe MOW (1987); terceiro, foi descrito e analisado as respostas 
dos entrevistados a fim de identificar quais as motivações dos artesãos indígenas da região do 
Ceará, no Brasil e de Nuevo León, no México (terceiro objetivo específico) - associado a 
terceira dimensão do modelo elaborado pela equipe MOW (1987). 



 

 

4      Resultados 
 
4.1 Identificação e contextos dos artesãos indígenas  
 
 A análise foi estruturada associando o roteiro às três dimensões do modelo elaborado 
da equipe MOW (1987). Mesmo com essa divisão, é importante salientar que as respostas 
resultantes das entrevistas perpassam entre os conceitos de uma mesma dimensão ou entre as 
três dimensões. Isso ocorre, principalmente, na primeira e na terceira dimensão (Centralidade 
do trabalho e Resultados e objetivos valorizados), e entre elas. Na segunda dimensão 
(Normas Sociais do trabalho), observa-se que as respostas são mais delimitadas pela oposição 
dos conceitos das normas dos direitos e dos deveres. 

Para melhor identificação dos entrevistados ao longo do texto, o Quadro 1 relaciona a 
etnia e a atuação dos indígenas de acordo com o seu país: 
 
Quadro 1 – Identificação Geral dos Artesãos Indígenas  

IDENTIFICAÇÃO GERAL DOS ARTESÃOS INDÍGENAS - Ceará, BRASIL 

Nomenclatura CE1m CE2h CE3h CE4m CE5m CE6h 

Etnia Tremembé Pitaguary Pitaguary Pitaguary Pitaguary Pitaguary 

Atuação 

Artesã 
indígena, 
escritora, 

palestrante. 

Artista plástico, 
terapeuta 
holístico, 

masterapeuta, 
estudante de 
geografia, 

comunicador 
indígena, 

instrutor de 
oficinas. 

Artesã 
indígena, 
professor. 

Artesã indígena. 
Artesã 

indígena. 

Artesão 
indígena, 
porteiro, 

trabalhar com 
arte identidade, 

instrutor de 
oficinas. 

IDENTIFICAÇÃO GERAL DOS ARTESÃOS INDÍGENAS - Nuevo León, MÉXICO 

Nomenclatura NL1m NL2h NL3h NL4m NL5h 

Etnia Zapoteca Mixteco não identificado Otomí Mixteco 

Atuação 

Artesã indígena, 
administradora, 

instrutora de 
oficinas. 

Artesão indígena, 
instrutor de 

oficinas. 
Artesão indígena. Artesã indígena. Artesão indígena. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

No Ceará foram identificadas duas etnias, a etnia Tremembé e a Pitaguary, essa 
última predominante em cinco dos seis artesãos indígenas. Já em Nuevo León, houve uma 
maior diversidade de etnias entre os artesãos indígenas entrevistados, sendo três etnias — a 
Zapoteca, a Mixteco, e a Otomí —, nas quais dois dos cinco artesãos indígenas são de etnia 



 

 

Mixteco, um da Zapoteca, e outro da Otomí. Não se identificou a etnia do artesão NL3h por 
questão linguística. 

Essa maior diversificação em Nuevo León pode ser justificada por ser uma região 
com imigração de muitos povos, em oposição aos artesãos do Ceará, que são de etnias 
predominantes da região, com aldeia demarcada, como identificado durante a coleta de 
dados. 

É importante salientar que nenhum dos artesãos indígenas do Ceará fala o idioma 
nativo de seu povo originário (povo indígena), com exceção de apenas algumas palavras ou 
cantos, mas todos falam português brasileiro; e em Nuevo León, todos, exceto o NL4h, falam 
o idioma nativo, sendo que: NL1m e NL2h falam razoavelmente o idioma nativo, e falam 
bem o espanhol mexicano; NL3h fala bem o idioma nativo, mas não tem domínio do idioma 
espanhol mexicano; NL4 e NL5m falam razoavelmente bem o idioma nativo e o espanhol 
mexicano. 

Essa diferença de domínio linguístico do idioma nativo entre os artesãos indígenas do 
Ceará, e de Nuevo León, pode ser justificado pelo ingresso dos povos indígenas do Ceará nas 
zonas urbanas e a perda da identidade, devido a diminuição de vivências e costumes 
característicos de seus povos originários entre suas aldeias e entre os familiares, além de 
poucos espaços dedicados à valorização de suas raízes no estado, o que os influenciam no 
esvaimento de sua cultura indígena. Enquanto que, no estado de Nuevo León, existem mais 
locais sociais que abordam a cultura indígena e que permitem o conhecimento acessível desta 
para todos, além do distanciamento da região onde moram da zona urbana, como identificado 
durante a coleta de dados. 

 
4.2 Centralidade do trabalho 
 

 À luz da centralidade do trabalho, primeira dimensão de significado do trabalho 
(MOW, 1987), buscou-se identificar a importância do trabalho na vida dos artesãos indígenas 
do estado do Ceará (Brasil) e do estado de Nuevo León (México), o que deu subsídio para 
alcançar o primeiro objetivo específico do presente estudo. 

A Centralidade do trabalho dos artesãos indígenas do Ceará, e dos artesãos indígenas 
de Nuevo León, é alta e absoluta (MOW, 1987): o trabalho quando visto sob ele próprio na 
vida do indivíduo como descreve Borges e Yamamoto (2001) e Andrade, Tolfo e Dellagnelo 
(2012) em seus estudos. Em relação à pesquisa, percebeu-se que o trabalho tem grande 
importância na vida de todos os artesãos indígenas, tanto brasileiros quanto mexicanos. No 
Quadro 2 são destacados alguns trechos das respostas dos artesãos indígenas para nortear a 
discussão dos resultados dessa dimensão: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Quadro 2 – Trechos Norteadores 1ª Dimensão, a Centralidade do trabalho 

DIMENSÃO 
TEÓRICA  

MOW (1987) 
TRECHO NORTEADOR 

1ª Dimensão: 
Centralidade 
do Trabalho 

“[...] pra mim, meu artesanato é tudo, ele faz parte da minha renda, do meu sustento, ele faz 
parte da minha terapia, da minha saúde. Ele me faz bem. Eu tô dando continuidade da minha 

cultura através do meu artesanato [...]"."[...] quando eu estou em crise, ao invés de eu não 
trabalhar, eu trabalho, eu fico meio assim que isolada, mas eu trabalho e vêm coisas incríveis: 

maracás que eu já pensei em não vender de tão lindas que ficaram." (CE1m) 

"[...] Pra mim, trabalho é tudo que vai gerar uma forma de sustento. Mas não só sustento 
econômico, mas também uma coisa mais coletiva, uma coisa espiritual. Então, às vezes, a 

gente tá na aldeia, e tá realizando trabalhos que não tem um fim lucrativo, mas tem um fim de 
um bem coletivo: a gente tá fazendo um mutirão pra limpar um espaço da gente, pra retalhar 
uma palhoça. Então, acho que o trabalho tem que gerar algum tipo de fruto, se não gera fruto, 

pra mim, não é trabalho, ou fruto econômico, ou fruto coletivo, ou espiritual né.” (CE2h) 

"Todo trabalho vale a pena, cada peça [...] É meu ofício, é minha família também, porque 
penso muito: se vendo uma peça, vai ajudar a família, e se faz um trabalho ruim, não vai 

querer comprar, e perde tua família. Meu pai está doente e depende muito de mim.” (NL2h) 

"É meu trabalho que me deu isso, é muito trabalhoso, mas eu gosto [...] E graças a essas 
bonecas, eu posso ajudar meus filhos: uma menina e um menino que foram pra universidade e 

estão terminando para receber o título [...]Eu só me dedico a fazê-lo, porque cada um dos 
meus filhos, eu quero que tenham a oportunidade da universidade (NL4m) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Percebe-se que o trabalho dos artesãos indígenas do Ceará se entrelaça com o seu ser 
pessoal e às outras esferas, sendo muito central por ser importante, mas também por fazer 
parte da essência do artesão indígena brasileiro: "[...] pra nós indígenas, além de ser uma 
forma de viver, de se manter, ele também é uma filosofia de vida [...].” Percebe-se, no relato, 
a centralidade além da perspectiva econômica. O entrevistado complementa: “ele dar 
dignidade, ele constrói e consegue fortalecer a cultura do povo. Temos essa perspectiva do 
trabalho, não um trabalho que escraviza, mas um trabalho que liberta, que constrói." (CE3h). 

Esse entrelaçado do trabalho dos artesãos indígenas com o seu ser e as outras esferas é 
identificado a partir das duas propriedades do componente absoluto da centralidade do 
trabalho no modelo elaborado da equipe MOW. Ambas as propriedades são complementares 
e interligadas, e caracterizam o componente absoluto da centralidade do trabalho. Além do 
componente absoluto, a centralidade do trabalho é definida por outro componente, chamado 
de relativo (TOLFO; PICCININI, 2007), que compara o trabalho com outras esferas da vida: 
família, lazer, religião e comunidade (BORGES; TAMAYO, 2001). 

O trabalho para os artesãos indígenas de Nuevo León, apesar de ser muito importante, 
assim como é para os artesãos indígenas do Ceará, se apresenta abaixo da esfera familiar que 
é relacionada com o sustento da família, apresentando um distanciamento do trabalho 
artesanal como parte de si — o que difere do que foi destacado pelos artesãos indígenas 
brasileiros, onde o trabalho é visto como parte de si mesmo. Dessa forma, o trabalho para os 
artesãos mexicanos é tido como subsistência, tendo em vista a sua finalidade de sustento e 
manutenção familiar: "Nos dedicamos a fazer, é o que vivo, eu e minha esposa [....] para que 



 

 

não se perca a cultura, a parte do sustento para a família, para a educação das crianças, da 
escola [...]." (NL5h). 

Já nas falas de NL2h observou-se um equilíbrio entre o trabalho e a esfera familiar, 
nas quais apresenta ter um envolvimento afetivo com as peças únicas que cria, ao mesmo 
tempo que tem a manutenção familiar como esfera importante de sua vida. Apesar da esfera 
familiar ser importante para NL2h, como observado nos demais artesãos indígenas 
mexicanos, o NL2h tem uma maior identificação e envolvimento e comprometimento com o 
trabalho que realiza, se assemelhando aos artesãos indígenas brasileiros. Ele, NL2h, destaca 
que o trabalho é algo inspirador e único: "Bem, mais que nada, estou apaixonado por algo, 
fazer um alebrije tem que ter muita paciência, muito, muito amor, porque é o trabalho é muito 
lento”.  

A pouca identificação, e o pouco envolvimento e comprometimento observado no 
NL3h, pode ser interpretado de duas maneiras: a primeira, por ele ser um dos cinco artesãos 
mexicanos que menos falava espanhol, sendo o que mais teve dificuldade de se expressar; e a 
segunda, por ele realmente não se identificar ou não ter um envolvimento e 
comprometimento como os demais artesãos indígenas brasileiros e mexicanos apresentaram. 
Observa-se que ele tem um desprendimento do trabalho consigo mesmo; que apesar de 
importante, o trabalho não levanta nenhuma identificação e/ou envolvimento e 
comprometimento profundo para si:       "a gente mantém semeando, nada mais, fazendo 
trabalhos manuais, vendendo aqui, nas cidades [...] minha mãe, meu pai faziam trabalhos 
manuais, e me ensinaram, e comecei a fazer e por isso estamos aqui, para vender." (NL3h). 

Quanto à atribuição do trabalho a uma identidade cultural, tanto os artesãos indígenas 
brasileiros, como os artesãos indígenas mexicanos a destacam: "[...] O artesanato pra mim ele 
é muito importante, porque ele é uma forma de manter minha cultura viva (CE1m). “[...] 
porque para nós, isso tem muita valor, valor cultural." (NL2h). "não é uma peça feita de 
qualquer jeito né, remete a espiritualidade do povo pitaguary, seja nas cores, no formato, na 
representação daquela peça [...] É uma forma de demarcar espaço cultural, social" (CE3h). 

A esfera lazer e comunidade não foi levantada por nenhum dos entrevistados. A 
espiritualidade esteve presente nos relatos em relação ao trabalho em um contexto maior: 
CE1m a inspiração do trabalho a vidas passadas, CE2h a um processo espiritual, CE3h a uma 
espiritualidade, e NL4m a ajuda de Deus. A esfera religiosa, então, tem significativa 
centralidade. O entrevistado CE2h afirma, por exemplo, ter tido dificuldade de precificar o 
seu trabalho artesanal indígena por considerá-lo sagrado, antes de tudo 
 
4.3 Normas Sociais do Trabalho 
 

A segunda dimensão teórica elaborada pela equipe MOW (1987), as Normas sociais 
do trabalho, são definidas por dois conjuntos opostos (TOLFO; PICCININI, 2007): os 
direitos e deveres. Na presente pesquisa, foram relacionadas entre si as respostas dos artesãos 
indígenas do Ceará e de Nuevo León, dando subsídio para alcançar do segundo objetivo 
específico deste presente estudo, que é examinar possíveis diferenças e semelhanças dos dois 
grupos em relação às Normas sociais do Ceará, no Brasil e de Nuevo León, no México.  

No geral, todos os artesãos indígenas têm as normas sociais mais determinadas pelo 
conjunto de direitos, do que pelo conjunto de deveres. Os direitos se referem às ações e 



 

 

limitações que a sociedade disponibiliza para o trabalho do indivíduo, que na presente 
pesquisa são as obrigações que a sociedade tem para com os artesãos indígenas. Essa 
determinação, voltada para os direitos, pode ser justificada pela visão que os artesãos 
indígenas brasileiros e mexicanos têm do valor da sua identidade cultural e da importância 
disso para o seu povo CE6h ressaltou um incômodo com uma desvalorização que percebia: 
"[...] eu via as pessoas vendendo a nossa arte, a nossa identidade em forma de material, 
através da matéria prima que nós temos dentro da comunidade, por valor bem pequeno, bem 
pequeno mesmo” E em seguida orgulha-se de ter agregado valor: “Eu sempre gostei de 
inovar, aí comecei através de outros amigos a desenvolver [...] um padrão de arte, identidade 
dentro dos nossos costumes e nossa cultura [...] Eu nem esperava que ia aderir tanto valor. E 
hoje tem um valor razoável, um valor bom [...]."  (CE6h). 

Observou-se dois aspectos levantados pelos artesãos indígenas brasileiros e 
mexicanos em relação ao conjunto de direitos: espaços e valorização, que foram estruturados 
em dois quadros, apresentados adiante. O primeiro, Quadro 3, refere-se ao aspecto espaços: 

 
Quadro 3 – Trechos Norteadores 2ª Dimensão - Normas Sociais - Direitos (espaços) 

DIMENSÃO 
TEÓRICA  

MOW (1987) 
ORIENTAÇÃO TRECHO NORTEADOR 

2ª 
DIMENSÃO: 

 
 NORMAS 

SOCIAIS DO 
TRABALHO 

DIREITOS 
(ESPAÇOS) 

“[...] é uma peça criada por mim né, mas não tem espaço pra expor ele "[...] 
(CE1m) 

"Chegou um ponto que queremos conseguir um local, um local físico." "[...] 
nas feiras também, quando nos pedem, nos dizem que tem uma feira, ai nos 

ponhamos a trabalhar [...] peças para vender." (NL2h) 

"[...] espaços pra venda. E também a valorização, porque mesmo sendo 
peças exclusivas, ainda a gente tem dificuldade na venda, as pessoas acham 

caro [...].” (CE3h) 

"Quando tem evento, quando há a possibilidade, eu vou, podem me 
encomendar, pode haver um evento aqui, outro, e já me convidam, 

convidam minha filha e eu agradeço muito porque ela é um apoio para 
seguir adiante [...]." (NL4m) 

"Se a gente tivesse acesso à feira[...] um canto pra levar, pra divulgar mais" 
(CE4m) 

"Quando há, vamos nas feiras, nas colônias, por exemplo, no centro 
comercial [...] vendemos todo domingo, ai, no cordel de arte." (NL5h) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

No geral, em relação às normas sociais orientadas aos direitos, foi identificado que 
todos os artesãos indígenas brasileiros e mexicanos se assemelham quando consideram que 
precisam de espaços para vendas e exposição, de mais espaços, e apoio para divulgação de 
seu trabalho. No entanto, observou-se nas respostas dos artesãos indígenas brasileiros, que na 
perspectiva deles, existem poucos espaços e pouco apoio no estado do Ceará. Quando 
comparado às respostas dos artesãos indígenas mexicanos, percebe-se que em Nuevo León há 



 

 

espaços para vendas periodicamente, como feiras e espaços culturais que apoiam o trabalho 
dos artesãos indígenas mexicanos. 

O segundo aspecto do conjunto de direitos, a valorização, levanta trechos das falas 
dos artesãos indígenas brasileiros e mexicanos que destacam a necessidade, segundo eles, da 
valorização cultural do seu trabalho. Para CE2h "A valorização mesmo do trabalho, [...] às 
vezes as pessoas acham caro, mas não entendem o processo que tá por trás [...] É um trabalho 
grande e não é todo mundo que sabe fazer”. Enquanto para NL2h “"[...] Há muita ganância, 
não temos muito preço fixo, às vezes subimos, as vezes baixamos [...].”  

Observou-se que os dois grupos, o dos artesãos indígenas brasileiros e o dos artesãos 
indígenas mexicanos, se assemelham no aspecto dos direitos à valorização das normas sociais 
do trabalho. A maioria cita a necessidade da valorização cultural em algum momento da 
entrevista, informando direta ou indiretamente, a desvalorização da sociedade no preço de 
seus produtos. 

Observa-se que os artesãos associam a valorização do seu trabalho pela sociedade não 
somente no retorno financeiro, mas também pelo visual, qualidade e/ou popularidade que ela 
o atribui, assim como menciona CE2h: “Às vezes eu chego nos lugares, as pessoas já me 
conhecem, já tem uma certa ideia formada de mim, ver meu trabalho na internet [...], tem 
gente que vem e: - Ah, eu quero que tu me pinte, porque eu sou teu fã [...]”.  

O conjunto dos deveres das normas sociais do trabalho, que se refere às obrigações 
que os indivíduos têm com a sociedade (BASTOS; PINHO; COSTA, 1995), são relacionadas 
pelos artesãos indígenas brasileiros e mexicanos a aspectos mais individuais, nos quais todos 
abordaram, direta ou indiretamente em suas falas, a busca financeira e o sustento familiar 
como um dever deles como trabalhadores, assim como relatou o artesão indígena mexicano: 
"aprendi como um entretenimento, conforme eu fui crescendo, minha vó sempre dizia que 
aprender algo manual era importante [...] porque há momentos de crises, e o trabalho sempre 
existirá e artesanato será sustento para tua família." (NL1m). E também o entrevistado 
brasileiro: "[...] vieram dificuldades, e por isso eu comecei a fazer artesanato. [...] finalzinho 
de 2015 eu já comecei a fazer só artesanato [...] só com artesanato indígena." (CE1m). 

Esse aspecto individual dos artesãos indígenas para com os seus deveres sociais é 
coerente com o que foi observado nessa dimensão das Normas sociais do trabalho, que, de 
maneira geral, é mais norteada pelos direitos. Uma vez que os artesãos indígenas brasileiros e 
mexicanos sabem o valor da sua identidade cultural para seu povo e para a sociedade como 
um todo, suas normas sociais são baseadas em seus direitos, como povos originários.  
 

4.4 Resultados e objetivos valorizados do trabalho 
 

Essa dimensão busca identificar o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) o artesão indígena 
trabalha, a partir da verificação de seis aspectos, entre eles, expressivos e econômicos 
(MOW, 1987), como também abordados em Bastos, Pinho e Costa (1995), descrevendo e 
analisando as respostas dos entrevistados, dando subsídio para alcançar o terceiro objetivo 
específico deste presente estudo. O Quadro 4 apresenta os seis aspectos motivadores da 
terceira dimensão, relacionando-os aos artesãos indígenas. 

 

 



 

 

Quadro 4 – Trechos Norteadores 3ª Dimensão, a Resultados e Objetivos Valorizados. 

DIMENSÃO TEÓRICA 
MOW (1987) 

ASPECTO MOTIVADOR ARTESÃO INDÍGENA 

3ª DIMENSÃO: 
RESULTADOS E 

OBJETIVOS 
VALORIZADOS DO 

TRABALHO 

Status NL2h, CE3h, CE6h 

Função Econômica 
Todos (CE1m, CE2h, CE3h, CE4h, CE5m, 
CE6h, NL1m, NL2h, NL3h, NL4m, NL5h) 

Ocupação CE4m, CE5m 

Contatos Sociais Não foi abordado. 

Útil para a 
sociedade 

Sociedade 
geral 

CE1m 

Para seus 
povos 

indígenas 

CE1m, CE2h, CE3h, CE4h, CE5m, CE6h, 
NL1m, NL2h 

Interessante/ Autorrealização 
CE1m, CE2h, CE3h, CE4h, CE5m, CE6h, 

NL1m, NL2h, NL4m, NL5h 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 

Principalmente na primeira dimensão, o sustento da família e a renda fazem parte do 
trabalho de todos os artesãos indígenas entrevistados, e na presente dimensão são associados 
ao aspecto econômico ou função utilitária (MOW, 1987; BASTOS; PINHO; COSTAS, 
1995), relacionando-se ao aspecto motivador: a função econômica. A função econômica é um 
dos motivos pelos quais os artesãos indígenas trabalham, tendo essa sido identificada tanto 
nas falas dos artesãos indígenas brasileiros quanto dos artesãos mexicanos. 

Observa-se em duas artesãs indígenas brasileiras um aspecto utilitário, o de ocupação, 
que se refere a manter-se ocupado realizando uma atividade como uma de suas motivações: 
"É tudo! (risos). Além de você tá ganhando né, ter seu ganho, você tá ocupando a mente em 
alguma coisa." (CE4m). "É bom, é uma coisa boa, uma ´desenvolvência´ pra mente, é um 
meio de se manter, né." (CE5m). 

Identifica-se na artesã CE1m uma motivação relacionada ao aspecto utilidade para a 
sociedade, que aborda seu trabalho como sustentável, uma vez que as principais matérias 
primas de suas peças são naturais, biodegradáveis, contribuindo para o meio ambiente e para 
uma sociedade mais sustentável: "os meus produtos são ecológicos, à base de guenga de 
coco. Se todo mundo tivesse um desses, já não ia ter um monte de plástico daqueles porta 
escovas de plástico” (CE1m). 

Observa-se, de maneira geral, que no aspecto utilidade para sociedade, na perspectiva 
da maioria dos artesãos indígenas entrevistados, suas motivações estão relacionadas ao 
compartilhar, dividir seu conhecimento com os demais, principalmente com os próprios 
povos indígenas, de maneira coletiva, com empatia e solidariedade. 

Nenhuma motivação relacionada com o aspecto de contato social foi abordada pelos 
artesãos indígenas, e nem reforçado pelo pesquisador. Todos, com exceção do NL3h, 



 

 

abordaram a valorização da cultura como uma motivação para o seu trabalho, na qual se 
relaciona com o aspecto de autovalorização (interessante) e auto realização. 

Houve quem apresentasse motivações específicas, e que se relacionam com o aspecto 
expressivo da motivação relacionada ao status — que se refere a posição de destaque 
percebida pelo artesão indígena. Foram eles NL2h, CE3h e CE6h: "O que queremos fazer é 
registrar a marca, para que outras gentes não recebam crédito, que tem nossa identidade, e 
nós queremos avançar, avançar, avançar." [...] Temos um logotipo [...] (NL2h). 

Percebe-se que a satisfação dos artesãos indígenas se diversifica entre eles, mas que 
possuem um equilíbrio observado quando todos ou a maioria abordam o aspecto econômico 
de função econômica (Todos: CE1m, CE2h, CE3h, CE4h, CE5m, CE6h, NL1m, NL2h, 
NL3h, NL4m, NL5h) e aspecto expressivo de autovalorização e auto realização do trabalho 
(CE1m, CE2h, CE3h, CE4h, CE5m, CE6h, NL1m, NL2h, NL4m, NL5h, exceto NL3h, que 
não abordou outras motivações além da função econômica, talvez pela dificuldade de falar 
em espanhol e a pouca comunicação). Compreende-se, então, que os aspectos expressivos são 
tão importantes quanto os econômicos para indígenas brasileiros e mexicanos. 
 
5 Considerações Finais 
 

Os resultados deste trabalho permitiram caracterizar o significado que os artesãos 
indígenas, do Estado do Ceará, no Brasil, e do Estado de Nuevo León, no México, atribuem 
ao trabalho artesanal que realizam.  

Com base nos conceitos teóricos elaborados pela equipe MOW (1987), conclui-se 
que, na primeira dimensão (centralidade do trabalho), em relação à centralidade absoluta do 
trabalho, o trabalho dos artesãos indígenas tem atribuição de grande importância; e em 
relação à centralidade relativa do trabalho: para os artesãos indígenas brasileiros, o trabalho é 
a esfera mais importante em relação às outras esferas, sendo justificado pelo elevado 
envolvimento e comprometimento com o trabalho artesanal e forte identificação com ele, 
observado na centralidade absoluta; e para os artesãos indígenas mexicanos, mesmo o 
trabalho tendo uma atribuição muito importante, ele assume a segunda posição de 
importância quando comparado às outras esferas da vida, sendo a família a esfera mais 
importante, tendo em vista que a maioria dos artesãos indígenas mexicanos têm um baixo 
envolvimento e comprometimento e identificação com o trabalho artesanal em comparação 
com as perspectivas dos artesãos brasileiros, além de que, o trabalho é visto principalmente 
pela finalidade financeira de sustento da família. 

Em relação à segunda dimensão (normas sociais do trabalho), percebeu-se que as 
normas sociais dos artesãos indígenas são orientadas mais pelos seus direitos do que pelos 
seus deveres, ou seja, na perspectiva deles, eles têm mais direitos do que deveres perante a 
sociedade, sendo esses direitos associados à valorização do trabalho pela sociedade tanto em 
termos culturais quanto financeiros. Além disso, baseado nas entrevistas, notou-se que 
existem menos espaços de valorização cultural indígena no Ceará em relação a Nuevo León. 

Já os resultados e objetivos valorizados, terceira dimensão, conclui-se, a partir da 
verificação das motivações pelos quais os artesãos indígenas trabalham, que os aspectos 
expressivos são tão importantes quanto os econômicos. Apesar da desvalorização da 
sociedade com o trabalho deles, segundo o que foi levantado nas entrevistas, o trabalho é 



 

 

valorizado pelos artesãos indígenas, independente de fatores sociais, uma vez que o trabalho 
faz parte do próprio indivíduo — de forma afetiva, principalmente para os artesãos indígenas 
brasileiros; e como manutenção da família, principalmente para os artesãos indígenas 
mexicanos. Dessa forma, a busca da valorização do trabalho pela sociedade, observada 
principalmente nessa dimensão, se dá ao valor da identidade cultural, como povos 
originários, para eles, para seu povo e para a sociedade como um todo. 

Visando superar limitações referentes à variação de etnias pesquisadas, sugere-se para 
estudos futuros realizar pesquisas unindo aspectos qualitativos com quantitativos, buscando 
uma amostragem maior; produzir, ainda, outros estudos coletando mais etnias nas regiões 
brasileiras, mexicanas ou em outros países, explorando uma amostra mais ideal da população.  

Destaca-se que embora os indivíduos entrevistados conformem um grupo 
relativamente homogêneo que compartilham do mesmo contexto sociocultural, o significado 
do trabalho para esses indivíduos vai variar em relação à importância do trabalho e em 
relação às motivações pelas quais trabalham. No entanto, são coerentes em relação à 
perspectiva dos seus direitos e deveres, demonstrando que apesar da distância geográfica — 
Brasil e México, e da diferença étnica e linguística —, todos têm a mesma percepção de 
desvalorização da sociedade, justificada, talvez, pela questão histórica de colonização. 
Conclui-se ainda, que, os indígenas tem o trabalho como um ofício que faz tão parte da vida 
dele, que se confunde com a sua própria existência. 
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Resumo: O objetivo deste artigo foi identificar a viabilidade de implementação de um projeto 

de inovação socioambiental promovido por empreendimentos de catadores de materiais 

recicláveis. Os objetivos específicos foram apresentar o projeto Corre Moeda Mudas e 

descrever a área de aplicação. Em um estudo de caso com abordagem mista, foram realizadas 

entrevistas, observação participante, pesquisa documental e uma survey. Como resultados, o 

projeto mostrou total aderência às necessidades da comunidade de Guaianazes, São Paulo, 

local onde o modelo pretende ser aplicado, que apresenta altos índices de vulnerabilidade e 

baixa infraestrutura verde. Os moradores mostraram-se dispostos a realizar a troca de resíduos 

recicláveis pela moeda social muda (M$), acreditando que a mesma pode contribuir com o 

aumento da renda, autonomia e desenvolvimento do bairro. Também acreditam que o projeto 

contribui com o meio ambiente, podendo promover benefícios psicológicos, auxiliar na 

melhoria da qualidade de vida, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo social, Inovação social, Moeda Social, Horta 

Urbana Comunitária. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A falta de tratamento com equidade social e empoderamento econômico no processo 

de planejamento urbano das cidades contemporâneas consolidou um formato de segregação 

socioespacial (CARVALHO, 2010), afastando dos habitantes dessas cidades o direito a uma 

vida plena e sustentável. Atualmente, iniciativas relacionadas à inovação, constroem um 

caminho para o desenvolvimento sustentável (OKADA, 2018) e elevação da qualidade da 

vida urbana. Na declaração final da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (Rio + 20), intitulada “O Futuro que Queremos”, constam apelos apela à 

continuação e ao fortalecimento da cooperação internacional no campo da inovação para 

alcançar o desenvolvimento sustentável (LEAL FILHO, MANOLAS & PACE, 2015). O 

documento também reconhece o papel crítico de promover a inovação, principalmente nos 

países em desenvolvimento, chamando governos à responsabilidade de a criar estruturas que 

promovam inovações para cidades ambientalmente corretas, inclusive no apoio à economia 

verde (OKADA, 2018). 

No Brasil, são marcantes as áreas de periferias nas cidades contemporâneas sem 

qualquer infraestrutura verde, onde habitações populares e loteamentos nasceram voltados 

para a divisão social da classe operária e migrantes. A infraestrutura pública nas periferias não 

oferece o atendimento mínimo às necessidades da população, gerando um padrão de acúmulo 

e miséria (CARVALHO, 2010). A segregação socioespacial revela dinâmicas de exclusão de 

ordem étnica, cultural e territorial, um quadro extremo de vulnerabilidade social urbana, 

fenômeno resultante de agravantes que invadem aspectos como renda, alimentação, moradia, 

saúde e educação (FEIJÓ & ASSIS, 2004; WANDERLEY, 1999). A qualidade de vida dos 

habitantes dessas regiões torna-se, diante desse contexto, completamente comprometida. 

Para o desenvolvimento sustentável de um município, é necessário que o poder não 

esteja centrado apenas e tão somente no comando de uma determinada elite. Antes, é 

necessário que seja criada uma dinâmica de poder mais descentralizada e democrática, onde 

os cidadãos possam construir novos paradigmas de produção e consumo, desenvolvendo 

novas capacidades para pressionar e exigir seus direitos (BORGES, 2010). Assim, caminha-se 

ao engajamento de toda a sociedade para que, independentemente do Estado, as pessoas 

possam solucionar seus problemas, alcançando o direito à cidadania e à cidade (BENHABIB, 

2007; COHEN & FUNG, 2004).  

Iniciativas sociais têm potencial para a geração de mudanças concretas, capazes de 

contribuir para uma sociedade mais coesa e democraticamente ativa. Essas iniciativas sofrem 

forte influência do contexto daquele território em que se inserem (BERNARDINO & 

SANTOS, 2014; BRANDÃO, SILVA & PALOS, 2005). Nas periferias, as iniciativas 

acontecem como ferramentas impulsionadoras para o desenvolvimento local e regional 

(FRIEDMAN & DESIVILYA, 2010). Em geral, são as organizações da sociedade civil que 

assumem o protagonismo diante da promoção de serviços capazes de melhorar a qualidade de 

vida da população nos aspectos social, ambiental e econômico, bem como buscar a garantia 
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de seus direitos (FRIEDMAN & DESIVILYA, 2010). Esses atores, então, passam a mobilizar 

os recursos disponíveis à coletividade a fim de atingir um objetivo comum (AVELINO et al., 

2020). Tais recursos são identificados como: materiais, pessoas, ativos ou capital, além dos 

recursos humanos, monetários, mentais, artefatos e naturais (AVELINO et al., 2020).  

Na cidade mais populosa do Brasil, São Paulo, quem mais sofre com a baixa qualidade 

de vida, expondo-se à vulnerabilidade social, são aquelas pessoas que habitam as áreas 

periféricas da cidade. Trata-se de uma população predominantemente de baixa renda, com 

baixos índices de desenvolvimento humano, ofertas de serviços, infraestrutura urbana e 

equipamentos. As áreas periféricas de São Paulo apresentam precariedades, irregularidades, 

riscos geológicos e de inundação, podendo ser descritas como áreas onde predomina a baixa 

qualidade urbana e ambiental (PDE, 2014).  Foi previsto no Plano Diretor Estratégico 

Ilustrado de São Paulo (PMSP, 2014) o fortalecimento e fomento das atividades econômicas 

sustentáveis para a redistribuição no território das oportunidades de trabalho. Assim, a gestão 

urbana tornar-se-ia mais descentralização e participativa estimulando o empreendedorismo, a 

economia solidária e a inovação (PMSP, 2014).  

Nesse sentido, a Associação Nova Glicério e a Cooperativa da Baixada do Glicério, 

tomaram a iniciativa de procurar a Horta Comunitária da Vila Nancy, no bairro de Guaianases 

e o Movimento de Invenções Democráticas (MID), para propor uma ação visando à inovação 

social na agricultura periurbana de São Paulo. Os empreendimentos são organizações da 

sociedade civil formados por pessoas de baixa renda que atuam profissionalmente em São 

Paulo como catadores de materiais recicláveis e a inovação proposta foi o Projeto Corre 

Moeda Mudas. Nele, pretende-se fomentar a agricultura periurbana no município de São 

Paulo, implementando uma moeda social, para que a população do bairro possa trocar 

materiais recicláveis por notas com valor comercial que poderão ser utilizadas junto às 

atividades promovidas pela horta e por comerciantes locais, fortalecendo a infraestrutura 

verde do município. Moedas sociais cumprem uma função pedagógica no quesito da 

reconstrução da cidadania, desenvolvendo de forma simples a economia local em 

comunidades no Brasil e no mundo, por meio do fomento a um mercado de produção e 

consumo (SOARES, 2016). Resgala (2017) esclareceu que além do aumento da capacidade de 

prestar e contratar serviços, produzir, comercializar e consumir produtos, as moedas sociais 

têm ainda a capacidade de produzir diversidade local no território, indo muito além do 

desenvolvimento econômico, rumo ao fortalecimento da cidadania, com alcance ao 

desenvolvimento político, social, cultural e ambiental. 

Infraestruturas verdes apoiam processos ecológicos e físicos no ambiente construído, 

abrangendo um conjunto de funções ecológicas, culturais e humanas (AHERN, 2007). Com 

uma convergência de abordagens para as cidades sustentáveis, a infraestrutura verde é 

fundamental para o desenvolvimento sustentável (AHERN, 2007). As funções ecológicas 

fornecem serviços ecossistêmicos, podendo prover benefícios diretos para a vida humana 

(AHERN, 2007). 

As hortas urbanas e periurbanas, além de fomentarem a atividade agrícola, promovem 
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benefícios psicológicos ao ser humano e aprimora a qualidade de vida (ABREU, 2012), 

promovendo o uso eficiente e sustentável dos insumos locais, como resíduos urbanos, água e 

mão de obra (SANTANDREU & LOVO, 2007; ZELLER et al., 2019), economia solidária 

(Lee, 2020), economia de baixo carbono (MANRÍQUEZ-ALTAMIRANO et al., 2020) e 

inclusão social (CAPUTO, FERRARI, & ZAGARELLA, 2020). A agricultura urbana e 

periurbana, por sua vez, é uma estratégia útil ao fornecimento de alimentos para a cidade e 

seu equilíbrio, pois quanto maior a cidade, maior a necessidade de alimentos. As hortas 

contribuem ainda para o desenvolvimento sustentável do município, desde que, é claro, os 

alimentos sejam produzidos com técnicas naturais (ABREU, 2012). 

A partir do arcabouço teórico consultado para a sustentação desta pesquisa, foram 

formuladas as seguintes hipóteses:  

H1: Os moradores do bairro concordam em trocar os resíduos recicláveis pela moeda 

social;  

H2: O ato de trocar resíduos recicláveis pela moeda social pode contribuir com o 

aumento da renda;  

H3: A moeda social pode contribuir com a autonomia e desenvolvimento do bairro;  

H4: O ato de trocar resíduos recicláveis pela moeda social contribui com o meio 

ambiente;  

H5: As hortas promovem benefícios psicológicos e auxiliam na melhoria da qualidade 

de vida;  

H6: As hortas contribuem para o desenvolvimento sustentável da cidade, fortalecendo 

a infraestrutura verde. 

Diante do contexto apresentado, surgiu a seguinte questão de pesquisa: qual a 

percepção dos moradores do bairro de Guaianases em relação ao projeto Corre Moeda 

Mudas? 

 

2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste estudo foi identificar a viabilidade de implementação de um 

projeto de inovação socioambiental promovido por empreendimentos de catadores de 

materiais recicláveis em uma região periférica de São Paulo, sob a ótica da comunidade local. 

Como objetivos específicos, o foco foi apresentar o projeto Corre Moeda Mudas e descrever a 

área de aplicação do projeto. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa desenvolvida foi de abordagem mista e de natureza aplicada, direcionada a 

implicações significativas para a resolução de problemas práticos (CRESWELL, 2007), onde 

ocorreram, além da observação, entrevistas de abordagem qualitativa, bem como uso do método 

survey, com aplicação de questionários com perguntas fechadas. Classifica-se, ainda, como 
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pesquisa participante, já que uma das autoras é membro da equipe de planejamento do projeto 

Corre Moeda Mudas. De caráter exploratório, a pesquisa é descritiva, pois descreveu a proposta 

do projeto e qual será sua atuação no fenômeno social para a diminuição das desigualdades e 

ampliação da infraestrutura verde. Configura-se como estudo de caso, pois organizou-se a partir 

das seguintes etapas: o delineamento da pesquisa, coleta de dados, análise dos dados e por fim, 

a apresentação dos resultados (YIN, 2016). O percurso metodológico é apresentado na Figura 1. 

Figura 1: Percurso metodológico da pesquisa 

          

 
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020. 

 

Após a discussão entre pesquisadores e equipe de planejamento do projeto, obteve-se a 

definição dos objetivos da pesquisa, etapa seguida da pesquisa bibliográfica, onde foram 

consultados os artigos resultantes de buscas nas bases científicas Scopus, Web of Science e 

Google Scholar. Após a fundamentação teórica e formulação das hipóteses do estudo, deu-se 

sequência às etapas três e quatro, onde foram obtidos os dados, primeiramente junto aos 

demais planejadores, depois do que, foram coletadas as opiniões dos membros da comunidade 

onde será aplicado o projeto. O questionário direcionado à comunidade (moradores, 

trabalhadores e comerciantes) foi do tipo estruturado com cinco perguntas para cujas 

respostas, foram estabelecidas escalas Likert, com três pontos de invertida entre as 

alternativas 1 a 5. Segundo Dalmoro e Vieira (2013), as vantagens dos três pontos ficam por 

conta das opções de respostas suficientes, do ajusta a pequenas amostras, além de demandar 

pouco tempo de resposta. As desvantagens são a baixa variabilidade e confiabilidade, a maior 

flutuação entre diferentes amostras, e por último, a pouca discriminação (DALMORO & 

VIEIRA, 2013). Em formato online, o questionário foi aplicado por meio do Google Forms, 

aplicativo de gerenciamento de pesquisas que permite a transmissão automática dos 

resultados. O endereço eletrônico do questionário foi enviado para integrantes da comunidade 

por intermédio de aplicativos multiplataforma de mensagens instantâneas, redes sociais e 

lideranças comunitárias. A análise ocorreu pelo método com apoio de planilhas eletrônicas no 

software Microsoft Excel. Por fim, foi elaborado o relatório final da pesquisa, que deu origem 

ao presente artigo. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 O PROJETO CORRE MOEDA MUDAS 

 

O Corre Moeda Mudas nasceu a partir da experiência e vontade de um dos membros 

da equipe de planejamento do projeto, Cleiton Emboava,  catador de materiais recicláveis e 

presidente da Associação Nova Glicério, que junto a seus companheiros de trabalho, 

decidiram buscar parcerias para transformar o sonho em realidade. Ao lado da Cooperativa da 

Baixada do Glicério, a Associação dos Catadores Nova Glicério emergiu de ações promovidas 

por atores sociais que buscavam o desenvolvimento local dos baixios do Viaduto Glicério, no 

bairro do Glicério, em São Paulo.  O catador informou que os empreendimentos sociais 

nasceram pela união de pessoas de baixa renda que viviam em estado de extrema 

vulnerabilidade social. Na ocasião, viviam na marginalização e a catação surgiu como meio 

de sobrevivência. Segundo ele, os empreendimentos geram trabalho, renda, consciência 

ambiental e ações nas dimensões locais e internacionais. A associação ocupa o terceiro lugar 

no Estado de São Paulo em capacidade de processamento de materiais e produtos, com 

projeção a curto de prazo de 2.000 toneladas por mês de resíduos coletados das ruas do 

município.  Priorizam a redução e o reuso de produtos, conforme orienta alinhados à 

hierarquia dos resíduos sólidos preconizada na Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS 

(Lei n. 12.305, 2010). Com o projeto, os empreendimentos objetivavam inicialmente o 

aumento da destinação correta dos resíduos provenientes do pós-consumo e em paralelo, 

incrementar a infraestrutura verde na área. Ao longo da fase de planejamento, porém, outros 

possíveis efeitos foram, pouco a pouco, sendo vislumbrados. 

A Associação de Catadores Nova Glicério integrou o projeto Recycling Networks & 

Waste Governce (AZEVEDO et al, 2018) iniciado em 2017 com a Universidade Federal do 

ABC, a CONICET/Universidad Nacional de Quilmes, University of Dar es Salaam, 

University of Victoria, Chalmers University of Technology, Jaramogi Oginga Odinga 

University of Science and Technology Kisumu, University of Central America e University of 

Gothenburg. A vivência do presidente da associação e sua inquietação após uma infância e 

adolescência em meio a dificuldades, inspirou a incorporação de veia educacional, integrado 

ao espaço já consolidado da Horta comunitária, com o intuito de aperfeiçoamento da 

comunidade atuante, no bairro de Guaianazes. 

A engenheira civil Leticia Soares Honório, mestranda em Cidades Inteligentes e 

Sustentáveis e uma das autoras do presente artigo, é cofundadora e membro da equipe. O 

outro membro da equipe de planejamento entrevistado foi o Professor Doutor David 

Calderoni, ativista político e idealizador do Movimento das Invenções Democráticas. O 

professor informou que o projeto nasceu para superar as dificuldades financeiras decorrentes 

no período da pandemia de COVID-19, em 2020. No princípio, idealizou-se a geração de 

renda, e a partir de um plano de sustentabilidade, a prática de educação ambiental, com vistas 

a propiciar um arranjo mutuamente proveitoso entre comerciantes locais, moradores e 
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catadores de materiais recicláveis. O professor contou que o ponto focal escolhido para 

aplicação foi o território localizado junto à extensa Horta Comunitária da Vila Nancy, no 

extremo leste da capital paulista. Os benefícios previstos envolvem desde a geração de renda 

até a movimentação de um circuito econômico com auxílio de uma moeda social, a “muda”. 

Além disso, promove os ganhos ambientais e sociais, associando ainda o incentivo à 

educação, geração de trabalho e renda, prática da economia circular, bem como à 

infraestrutura verde (Figura 2). 

 

Figura 2: Atuação do Corre Moeda Mudas 

 
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020. 
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A figura ilustra que, diante das necessidades percebidas na comunidade que habita a 

periferia do município de São Paulo, catadores de materiais recicláveis (1), liderados pelo 

presidente da Associação Nova Glicério, ao lado de seus companheiros de trabalho da 

Cooperativa da Baixada do Glicério, propuseram um modelo para gerar ganhos 

socioambientais à população do município. Porém, perceberam que para levar o projeto 

adiante, precisariam de parcerias. Foi na horta comunitária da Vila Nancy (2) e no Movimento 

das Invenções Democráticas (3) que os catadores encontraram apoio para o desenvolvimento 

do projeto. As autoras participantes já vinham desenvolvendo pesquisas junto aos 

empreendimentos de catadores e houve a uma delas propôs-se a auxiliar no planejamento do 

projeto, integrando a equipe. 

A Horta Comunitária da Vila Nancy foi implantada no ano de 1986 em um terreno 

doado pela Prefeitura em Guaianases, na zona leste de São Paulo, em resposta à reivindicação 

de melhores condições de infraestrutura, qualidade de vida e trabalhos de âmbitos sociais por 

parte da população (AGRIPAULISTANAS, 2017). A horta proporciona troca de experiencias 

e trabalhos mútuos, capacita e incentiva indivíduos ao cultivo de alimentos orgânicos 

(SUBPREFEITURA GUAIANASES, 2018). Sob os cuidados dos moradores de Guaianases, 

recebe visitas de estudantes, professores, pesquisadores de todas as nacionalidades, bem como 

visitantes nacionais e estrangeiros, que buscam capacitação, incentivo aos cultivos de 

alimentos orgânicos e conhecimentos acerca dos benefícios proporcionados pela horta para à 

comunidade (SUBPREFEITURA GUAIANASES, 2018), promovendo, portanto, atividades 

artísticas, acadêmicas e culturais, em níveis inter-regional, nacional e internacional. 

A parceria estratégica com o Movimento das Invenções Democráticas ocorreu tendo 

em vista os valores e propósitos do movimento. O MID nasceu em 2004, quando o Professor 

David convidou o economista e professor Paul Singer para proferir uma palestra na Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo. A partir de então, o Professor David foi, junto a 

Paul Singer, amadurecendo a ideia de promover um movimento. Até que em 2008, ocorreu o 

primeiro encontro do grupo Invenções Democráticas. O MID foi ganhando robustez, até que 

em 2016, já se publicava o sexto e último volume da Coleção Invenções Democráticas. Daí 

em diante, o MID passou a atuar junto a iniciativas afins ao conceito de Invenções 

Democráticas, esclarecido pelo Professor David como “maneiras criativas e solidárias de 

desenvolver autonomia e cooperação”, com fins de promover entre outros efeitos, a educação 

democrática, geração de trabalho, emprego e renda, acesso à saúde, a justiça restaurativa, a 

economia solidária, bem lutar pela garantia de direitos sociais e das políticas públicas 

democráticas, assim como disseminar a filosofia espinosana e a prática da psicanálise como 

ferramenta de engajamento social.  

Os catadores recolherão os resíduos nas residências, condomínios, bem como nos 

estabelecimentos comerciais, educacionais e institucionais, os quais deverão ser separados 

previamente pelos habitantes do bairro, que, em troca, receberão a moeda social, em valor 

equivalente aos resíduos recolhidos. Esses materiais seguirão a uma área de transbordo, 

localizada nas imediações da Vila Nancy. Caso os moradores prefiram trocar seus resíduos na 
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horta comunitária, a transação comercial será realizada no momento da troca e em seguida, os 

resíduos serão direcionados à área de transbordo. Além dos serviços e produtos disponíveis na 

horta, os moradores poderão gastar as moedas adquiridas em estabelecimentos da rede de 

solidariedade participantes do projeto. 

Como resultados, o Corre Moeda Mudas prevê entregar à população: a) educação 

formal (por meio de parcerias com instituições de ensino superior nacionais e internacionais) 

e informal (por meio de cursos livres e atividades pedagógicas sustentáveis, com base nos 

objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas); b) geração de 

trabalho e renda (por meio de inclusão social e incentivo à reciclagem e à reutilização dos 

resíduos sólidos; c) economia circular (por meio da disseminação das práticas de reduzir, 

reutilizar e reciclar); d) economia local (por meio da criação da moeda “muda – M$” e 

consequente estímulo à economia local; e por fim; e) a ampliação da infraestrutura verde (por 

meio das atividades relacionadas desenvolvidas pela horta). 

 

4.2 O BAIRRO DE GUAIANAZES 

 

No senso de 2010, a população de Guaianases estava estimada em 164.512 habitantes, 

com renda média de R$1.058,87, apresentando características de bairro dormitório. A taxa de 

área verde por habitante ficou em 1,28 em 2017, com a meta de atingir a recomendação da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que indica o mínimo de 12 m² de área verde por 

habitante (RSBCJS, 2020). 

O sistema de saneamento no município de São Paulo é bastante heterogêneo e esta 

desigualdade aplica-se, entre outros fatores, a diferentes tipos de ocupação e região do 

município (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2019). A precariedade da saúde urbana não está 

associada à renda dos moradores, mas à localização no município, o que se reflete no grau de 

urbanização das regiões periféricas (LEITE et al, 2020). Os moradores do bairro são expostos 

à vulnerabilidade e sofrem com as enchentes e inundações à jusante do poluído Rio Itaquera-

Mirim (MACHADO et al, 2019), ilustrado na Figura 3. Essa realidade associada à baixa 

qualidade de vida e péssimas condições ambientais fortifica a importância de projetos que 

auxiliem não apenas no combate aos problemas exclusivamente sociais, mas também no 

estímulo ao descarte ambientalmente correto de resíduos e ampliação da infraestrutura verde. 
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Figura 3: Infraestruturas verdes do bairro de Guaianases 

 
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA  (2020), a partir de dados disponíveis na plataforma GEOSAMPA 

 

Outro benefício do projeto é que no quesito da alimentação saudável, os moradores 

que portarem a moeda social Mudas, também poderão efetuar compras de verduras, legumes e 

frutas na Horta Comunitária da Vila Nancy. Tal aspecto contribui no sentido de superar as 

desigualdades da característica alimentar. O Estudo NutriNet Brasil (STEELE et al, 2020) 

realizado para identificar padrões alimentares dos brasileiros durante o período de isolamento 

social decorrente da pandemia de COVID-19 acompanha 200 mil participantes. Esse estudo 

revelou que o consumo de alimentos processados e pouco nutritivos cresce entre os mais 

vulneráveis (STEELE et al, 2020), evidenciando padrões que aumentam o risco de doenças 

crônicas frequentes como obesidade, diabetes, hipertensão, doenças do coração e câncer.  Em 

contrapartida, as classes A e B aumentaram o consumo de verduras e frutas.  Para Leite et al. 

(2020), as áreas vulneráveis apresentaram as piores condições de saúde urbana na relação 

entre território e saúde. A pandemia também ampliou as desigualdades educacionais 

existentes, afetando o direito à educação. O ensino público não é responsável apenas pela 

educação dos estudantes, já que grande parte dos alunos de baixa renda tem como principal 

fonte de alimentação saudável a merenda escolar (SILVA & OLIVEIRA, 2020). Foi 

exatamente esta a realidade observada no bairro de Guaianazes. 

A Figura 3 apresentou que as regiões centrais, oeste e parte da região sul concentram 

as maiores oportunidades de emprego e renda, pois dispõem de maiores atividades 

econômicas, com empresas, armazéns, comércios e indústrias. Enquanto isso, as regiões 

periféricas, como o bairro de Guaianazes, possuem o território menos atrativo para o mercado 

financeiro, fazendo com que os moradores se desloquem até as regiões que obtém forte 

atividade econômica para acesso às oportunidades de emprego e renda. A população moradora 

da região do bairro de Guaianases possui baixa renda (MACHADO et al, 2019). 
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Figura 4: Mapa de localização das oportunidades de emprego 
                                                   

 
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA (2020), a partir de dados disponíveis na plataforma GEOSAMPA 

 

Para estimular os moradores a se mobilizarem quanto à separação e destinação correta 

dos resíduos, o projeto Corre Moeda Mudas oferece na troca do resíduo reciclável, créditos 

por meio da moeda social Mudas. Avelino et al. (2020) esclareceram que em regiões onde as 

pessoas não são engajadas com a transformação social, é preciso incentivar o empoderamento 

na comunidade. Assim, independente da questão financeira, deve-se considerar o fato de os 

moradores que ainda não são empoderados, precisam ser sensibilizados para a mobilização 

por meio do estreitamento do  relacionamento, do atendimento às suas necessidades 

psicológicas, de autonomia (AVELINO et al., 2020). Deve-se ainda, propiciar o 

aprimoramento de competências, fornecendo-lhes significado e fortalecendo sua resiliência, 

com vistas a alcançar um senso comum de impacto (AVELINO et al., 2020). 
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4.3 A PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE EM RELAÇÃO AO PROJETO 

 

A figura 5 mostra a percepção da comunidade em relação ao projeto Corre Moeda 

Mudas. Até o encerramento do trabalho, foram obtidas respostas de 68 moradores do bairro de 

Guaianazes. Às questões apresentadas, eram possíveis as seguintes respostas: a) Discordo 

totalmente; b) Discordo parcialmente; c) Nem discordo nem concordo; d) Concordo 

parcialmente; e e) Concordo totalmente. 

Os resultados mostram a intrínseca ligação dos aspectos socioambientais ao 

econômico, apontando que o projeto tem notório potencial para sua implementação. A 

expectativa de desenvolvimento local por meio do Corre Moeda Mudas envolve os três pilares 

da sustentabilidade: social, econômico e ambiental. Foi possível observar o ímpeto 

comunitário por melhorias regionais sustentáveis, uma vez que a decadência de qualidade de 

vida, percebida nos estudos preliminares, pode encontrar um ponto de inflexão a partir da 

aplicação do modelo proposto.  

A percepção sobre a contribuição da moeda social para a autonomia e 

desenvolvimento do bairro ainda não está fortificada, apesar da maioria dos entrevistados ter 

se posicionado positivamente. Neste sentido, para Soares (2016), a moeda possui função 

pedagógica no quesito da reconstrução da cidadania.  O potencial alternativo à economia 

hegemônica, na percepção dos respondentes, compreende a reestruturação urbana e 

fortalecimento das periferias. Com as mudas (M$), a população do bairro possa trocar 

materiais recicláveis por notas com valor comercial que poderão ser utilizadas junto às 

atividades promovidas pela horta e por comerciantes locais, fortalecendo a infraestrutura 

verde do município. Porém, muito além disso, a pesquisa demonstrou que, tal como Resgala 

(2017) alertou, o projeto poderá fortalecer cidadania dos habitantes do bairro e desenvolvê-los 

em relação aos aspectos político, social, cultural e ambiental. Nesse sentido, a infraestrutura 

verde deixa de ser fim em si mesma e passa a representar um meio para novas conquistas 

sociais. 

A pesquisa revelou ainda que a retirada dos resíduos e contribuição desta prática com a 

preservação do meio ambiente, está entre os interesses dos moradores, que de forma geral, 

revelaram-se propensos a aderir ao projeto. Esse movimento trouxe à tona a responsabilidade 

compartilhada como prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010).  

Como se observa, os respondentes mostraram-se fortemente favoráveis quanto aos 

benefícios psicológicos e de melhoria da qualidade de vida proporcionados pelas hortas 

comunitárias, tal como defenderam Ahern (2007) e Abreu (2012). Para Nagib, (2016) a 

agricultura periurbana faz parte da luta pela reestruturação, apropriação do espaço urbano e 

direito à cidade. A iniciativa pode ser entendida como um modelo para diversas problemáticas 

urbanas, como aquelas identificadas no bairro de Guaianases, território que se posicionou 

muito abaixo do recomendado de áreas verdes por habitante, índices que impactam de forma 

negativa na qualidade de vida da população, limitando seu direito a usufruir a cidade com 

dignidade e solidariedade. 
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Figura 5. Percepção da comunidade quanto ao projeto Corre Moeda Mudas 

 
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA (2020) 

 

5 CONCLUSÃO 

 

No presente artigo, buscou-se responder à questão: qual a percepção dos moradores 

do bairro de Guaianases em relação ao projeto Corre Moeda Mudas? O objetivo proposto 

era identificar a viabilidade de implementação deste projeto de inovação socioambiental, 
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promovido pela Associação Nova Glicério e Cooperativa Nova Glicério, empreendimentos de 

catadores de materiais recicláveis, sob a ótica da comunidade local. Nesse sentido, o projeto 

mostrou-se viável e necessário para mitigar os efeitos da vulnerabilidade social identificada 

no território. Como objetivos específicos, tinha-se ainda o propósito de apresentar o projeto 

Corre Moeda Mudas, além de descrever a área de aplicação do projeto, como meios para 

alcance do objetivo geral. Ambos foram mostrados nas seções 4.1 e 4.2, respectivamente. 

Ficou claro o compromisso do projeto Corre Moeda Mudas com o desenvolvimento 

sustentável, impactando de forma positiva os vários atores envolvidos. São apresentados 

dados conclusivos da viabilidade econômica, social e ambiental, por meio da mensuração 

efetiva, agregando valores para esses atores e impulsionando a geração de mais recursos, por 

meio da transparência, participação social e responsabilidade socioambiental. 

Seis hipóteses foram testadas e aceitas neste trabalho. Quanto à propensão da 

comunidade quanto à troca de resíduos pela moeda social, obteve-se concordância. Do mesmo 

modo, a pesquisa mostrou a percepção positiva dos moradores em relação à alavancagem de 

renda e melhoria ambiental por meio da moeda social. É imprescindível enfatizar a 

possibilidade de expansão do projeto a outras regiões que apresentem semelhantes condições, 

entendendo o Projeto Corre Moeda Mudas como um modelo reaplicável. 

Na análise dos mapas do local de aplicação (Figuras 3 e Figura 4), constatou-se a 

baixa quantidade de infraestrutura verde em bairros próximos ao bairro centro dos estudos, 

mostrando possibilidades de replicação do modelo de inovação social, com vistas a ampliar 

experiências de agricultura periurbana a outros pontos do município. 

Embora haja a possibilidade de limitação estrutural quanto à sede do projeto para 

atender ao bairro em sua totalidade, devido à grande quantidade de usuários estimados, tal 

situação deverá ser sanada em âmbito local. Para responder a essa possibilidade, o projeto 

poderá ampliar o número de polos, permitindo mais pessoas a fazerem parte do circuito. 

Recomenda-se, como proposta de estudos futuros, o aprofundamento do tema, 

investigando: 

i) possibilidades alternativas de substituição de plantas de incineração de materiais 

recicláveis, que em nada contribuem com a inclusão social, podendo retirar o sustento de 

milhares de catadores, fortificando o antiquado sistema linear, ao invés da economia circular; 

ii) ações de educação ambiental do Projeto Corre Moeda Mudas, que visam 

proporcionar um acesso mais facilitado à educação para moradores de bairros periféricos; 

iii) métricas de avaliação do projeto, após sua implantação, em relação aos serviços 

ecossistêmicos; 

iv) alternativas para reaplicação do modelo proposto pelo Projeto Corre Moeda 

Mudas, preferencialmente em municípios de características semelhantes à cidade de São 

Paulo. 
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Teorias aplicadas ao franchising: um estudo de caso do pré e pós 

franqueamento 
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Resumo: Este trabalho objetivou analisar e comparar como as teorias explicativas do 

franqueamento (Teoria da Escassez de Recursos e Teoria da Agência) são observadas no 

contexto do pré franqueamento e após os primeiros anos de operação de uma franqueadora do 

segmento alimentício, a partir de um estudo de caso único longitudinal com uma 

franqueadora da cidade de Campinas e que conta em 2022 com 3 unidades franqueadas. Os 

dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com um dos empreendedores 

(Diretor Executivo) da marca em 2018 e 2022. Análise documental foi utilizada para 

complementar os dados obtidos. Pode-se concluir que a Captação de Recursos Financeiros e 

o Desenvolvimento de Economias de Escala foram importantes para decisão de 

franqueamento, bem como, trouxeram impactos positivos após a conversão. Fatores como 

Conhecimento Local do Franqueado e Minimização dos Custos de Monitoramento não foram 

determinantes para decisão, contudo, no modelo atual apresentam benefícios para 

franqueadora. 
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1 Introdução 

O sistema de franquias é caracterizado pela relação entre franqueador e franqueado, 

sendo o primeiro responsável pelo desenvolvimento e condução da rede, enquanto o segundo 

se responsabiliza pela unidade franqueada (IFA, 2021). Esta relação, em que se observa 

ganhos bilaterais vem sendo objeto de estudo da literatura desde o final dos anos 60 (COMBS 

ET AL., 2004). 

No contexto mundial das franquias, o Brasil ocupa lugar de destaque. Dados de 2016 

da World Franchising Council, indicam que o país é o sexto colocado no número de unidades 

e o quarto colocado no número de redes franqueadas no mundo (ABF, 2017a). O mercado de 

franquias brasileiro é dividido em 11 segmentos, sendo o de Alimentação o mais importante 

considerando-se o faturamento das marcas (ABF, 2021). 

A primeira discussão acerca deste tema se refere às motivações que levam um 

empreendedor a expandir sua marca por meio de unidades franqueadas ao invés de unidades 

próprias. Neste sentido, duas são as principais teorias que se propõem a explicar este 

fenômeno: Teoria da Escassez de Recursos (OXENFELDT; KELLY, 1969; CAVES; 

MURPHY, 1976) e Teoria da Agência (BRICKLEY; DARK 1987; LAFONTAINE, 1992). 



 

 

Uma lacuna teórica nas discussões sobre franquias se refere à realização de estudos 

longitudinais que abordem o pré e o pós franqueamento de uma marca, sendo que a maioria 

dos trabalhos adota uma visão retrospectiva, partindo da visão pós consolidação do formato 

de operação do negócio (GILLIS; CASTROGIOVANNI, 2012). A partir da observação desta 

lacuna teórica, este trabalho tem como objetivo analisar e comparar como as teorias 

explicativas do franqueamento são observadas no contexto do pré franqueamento 

(motivações para decisão) e após os primeiros anos de operação de uma franquia (efeitos da 

decisão) do segmento alimentício, caracterizando desta forma a visão longitudinal acerca do 

processo de franqueamento de uma marca. 

Para tanto, foi conduzido um estudo de caso junto ao Fast Casual Mexicano, 

empreendimento alimentício originário do munício de Campinas. A cidade destaca-se como 

um importante polo de franquias, sendo a terceira cidade brasileira que mais cria 

franqueadoras no país (ABF, 2017b). O negócio, fundado em 2016, possuí duas unidades 

próprias no município, efetivou a decisão de franqueamento em 2018, e conta, em 2022, com 

três unidades franqueadas em três das maiores cidades do estado: São Paulo, São José dos 

Campos e Ribeirão Preto, caracterizando-se desta forma como um interessante objeto de 

estudo dado o aparente sucesso da rede em seu processo de expansão. 

Sendo assim, foi proposta a seguinte pergunta de pesquisa: como os elementos 

propostos pelas teorias explicativas de franqueamento afetam a decisão de franquear e os 

primeiros anos de operação de uma franqueadora do segmento alimentício? 

Além desta introdução, este trabalho conta com mais 5 seções: referencial teórico, 

tendo como base as duas teorias explicativas de franqueamento (Teoria da Escassez de 

Recursos e Teoria da Agência); Metodologia; apresentação dos dados; discussão dos 

resultados e considerações finais. 

 

2 Referencial Teórico 

Regulamentado pela Lei 8.955 de 15 de dezembro de 1994, o franchising no Brasil 

refere-se à um “sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de 

marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de 

produtos ou serviços [...] sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício”. 

Pela visão legal brasileira, alinhada aquela apresentada pela IFA (2021), decorre que o ponto 

central deste sistema se encontra na relação entre franqueador e franqueado. Ambos os atores, 

empreendedores na visão de parte da literatura (GILLIS ET AL., 2020), possuem motivações 

próprias para ingressarem neste arranjo. 



 

 

Pelo prisma dos franqueados, pode ser destacado como principal vantagem deste 

sistema, o investimento em um empreendimento já validado pelo mercado (SALAR; 

SALAR, 2014; HUNT, 1977). Já pela ótica do franqueador despontam questões acerca das 

motivações que levam os empreendedores a optarem pela expansão por meio de unidades 

franqueadas ao invés de investirem na abertura de unidades próprias, em tese mais lucrativas. 

Este é um dos principais focos da literatura sobre franquias até hoje, a discussão acerca dos 

fatores determinantes deste arranjo (ROSADO-SERRANO ET AL., 2018). 

Apesar de constantemente emergirem novas vertentes teóricas objetivando analisar os 

determinantes deste sistema, são duas as principais Teorias que buscam explicar o arranjo, a 

Teoria da Escassez de Recursos e a Teoria da Agência (GILLIS; CASTROGIOVANNI, 

2012; COMBS ET AL., 2011; DIAZ-BERNARDO, 2012). 

 

2.1 Teoria da Escassez de Recursos 

 A escassez, pela lente econômica, pode ser compreendida como um desajuste entre a 

demanda e oferta de algo. No contexto empresarial, compreende-se que a escassez de 

recursos materializa uma situação em que determinada organização precisa, mediante a 

finitude de seus ativos existentes, reorganizar-se para alcançar seus objetivos. Tendo em vista 

este contexto, foi desenvolvida por Oxenfeldt e Kelly (1969), a primeira teoria que objetivava 

explicar o processo de franqueamento, a Teoria da Escassez de Recursos (COMBS ET AL., 

2011). 

Oxenfeldt e Kelly (1969) destacam que a decisão de franqueamento é pautada na 

necessidade de uma marca mobilizar recursos, tanto financeiros como humanos, para seu 

crescimento. Neste sentido, de acordo com esta perspectiva teórica, a franqueadora tem em 

seus franqueados, a principal fonte de recursos para seus primeiros movimentos de expansão.  

Ainda alinhada à esta perspectiva teórica e tendo como foco as expansões iniciais de uma 

marca, Caves e Murphy (1976) destacam que a decisão de franqueamento ocorre pelas 

economias de escalas que a adoção deste modelo possibilita, visto a diluição dos gastos entre 

a rede, como por exemplo em marketing. Por fim, outro aspecto comumente relacionado à 

Teoria da Escassez de Recursos é a exploração do conhecimento local do franqueado em 

mercados os quais a franqueadora ainda não atua (OXENFELDT; KELLY, 1969; COMBS 

ET AL., 2011). 

Deriva desta perspectiva teórica a ideia a ideia de que o franqueamento nada mais é 

do que um estágio a ser enfrentado por uma jovem marca que busca expansão, e que em 

função de sua pouca robustez não possuí recursos próprios para financiar tais ações. Neste 



 

 

sentido, por esta lente teórica, sugere-se que com o passar dos anos, uma marca que se 

consolidou por meio de franquias passe por um movimento de reconversão de suas unidades 

franqueadas, transformando-as em unidades próprias (OXENFELDT; KELLY, 1969). 

 Alguns trabalhos buscaram verificar estes pressupostos teóricos de maneira empírica. 

Bitti et al. (2019), por exemplo, constataram o aumento da proporção de lojas próprias de 

franqueadoras brasileiras com o passar dos anos. Outros trabalhos, como Seo (2016) e Seo et 

al. (2018) apontam para relevância do franqueamento como um instrumento que possibilita 

maior folga financeira para organizações. Por fim, Dermonde e Fischer (2022) ao analisarem 

o processo de franqueamento de startups brasileira, um modelo de negócio caracterizados 

pela restrição de capital, constataram a importância da mobilização de recursos financeiros 

para franquias tradicionais e de recursos humanos para microfranquias.  

 Rubin (1978) foi um dos primeiros críticos aos pressupostos colocados pela Teoria da 

Escassez de Recursos. Na visão do autor, tomando como base a Teoria do Capital, a 

existência de franqueados avessos à risco colocariam em contradição a argumentação 

proposta. A despeito dos trabalhos mencionados, com o passar dos anos, uma das principais 

críticas colocadas à esta perspectiva teórica relaciona-se à sua falta de verificação empírica. 

Castrogiovanni et al (2006) argumentam que a principal contribuição desta Teoria se encontra 

na decisão do início do processo de franqueamento, não contribuindo consistentemente para 

explicar o processo de evolução de uma rede, destacando ainda a maior relevância no caso de 

pequenas empresas. 

 

2.2 Teoria da Agência 

 A Teoria da Agência configura-se como sendo uma das principais teorias econômicas 

desenvolvidas na segunda metade do século XX. Nesta abordagem teórica, proposta por 

Jensen e Meckling (1976), configura-se a relação de duas partes, o principal e o agente, sendo 

o primeiro responsável pela contratação do segundo para efetuação de determinado serviço 

por meio de um contrato. Partindo deste desenho proposto, pode-se compreender que a 

relação franqueador-franqueado, exemplifica a relação principal-agente. Importante destacar 

que a elaboração de um contrato, como ocorre no contexto do franchising, objetiva a 

mitigação de comportamentos oportunísticos de ambos os atores (ALON ET AL., 2012). Tais 

comportamento oportunísticos, ou de acordo com Eisenhardt (1989), não observáveis, podem 

caracterizar Risco Moral ou Seleção Adversa, ambos derivados da assimetria informacional 

entre as partes.  



 

 

 A utilização da perspectiva proposta pela Teoria da Agência no contexto do 

franchising, nasce da insatisfação de parte dos pesquisadores do tema, com as justificativas 

apresentadas pela Teoria da Escassez de Recursos (RUBIN, 1978). O argumento central desta 

Teoria, reside no fato que por meio de um sistema de incentivos, a franqueadora pode reduzir 

os seus custos de monitoramento por meio da adoção de franqueados, ao invés de manter 

gerentes em unidades próprias (BRIKLEY; DARK, 1987; LAFONTAINE, 1992). O trabalho 

conduzido por Lafontaine (1992) verificou empiricamente que a dispersão geográfica é um 

aspecto fundamental para decisão de se abrir uma unidade própria ou uma unidade 

franqueada, os custos de se monitorar uma unidade dispersa geograficamente, ou seja, longe 

da matriz da marca são consideravelmente maiores do que aqueles para abertura de unidades 

franqueadas. 

 Esta lente teórica também colabora ao compreender que franqueados podem incorrer 

ao já mencionado Risco Moral. De acordo com Brickley e Dark (1987), os custos de uma 

redução de esforço ou de qualidade de um franqueado individual tendem a ser diluídos entre 

toda a rede. Como contraponto, e corroborando com esta perspectiva teórica, outro fator que 

pode ser compreendido como importante para decisão de franqueamento reside na maior 

motivação que um franqueado tende a ter frente um gerente quando o seu retorno se encontra 

atrelado ao desempenho da unidade (BRICKLEY; DARK, 1987; LAFONTAINE, 1992; 

BARTHÉLEMY, 2011). 

 Na visão de Diaz-Bernardo (2012), a Teoria da Agência ajuda a explicar o processo 

de franqueamento visto que ocorre uma redução do problema agente-principal dado o 

alinhamento de interesses e expectativa entre franqueados e franqueadora. Neste sentido, de 

acordo com o autor, a tendência com o crescimento de uma rede seria a de um aumento do 

percentual de unidades franqueadas. 

 Diferentemente das observações realizadas a partir da Teoria da Escassez de 

Recursos, a Teoria da Agência, possui maior respaldo empírico (COMBS; KETCHEN JR, 

2003). 

 

3 Metodologia 

Esta pesquisa, caracterizada como sendo descritiva e exploratória (GIL, 1987), adota 

um enfoque metodológico qualitativo (SAMPIERI ET AL., 2013), sendo operacionalizada 

por meio de um estudo de caso único (YIN, 1994). De acordo com o autor, este tipo de 

pesquisa tem como objetivo a compreensão em profundidade de determinado contexto.  



 

 

Para obtenção dos dados, foram utilizadas duas técnicas investigativas. A primeira, e 

mais importante foi condução de duas entrevistas em profundidade com o Diretor Executivo 

da rede, um dos sócios empreendedores e idealizadores da marca. De acordo com Gil (1987), 

este tipo de procedimento metodológico possibilita, por meio de um diálogo assimétrico a 

obtenção de informações. 

A primeira das entrevistas, realizada presencialmente em setembro de 2018, pouco 

tempo após a divulgação da decisão de franqueamento da marca, teve como foco a avaliação 

e descrição dos motivos que levaram a tal movimento. Em abril de 2022, uma nova 

entrevista, desta vez por meio de plataforma digital, foi realizada com o mesmo 

empreendedor. Neste segundo encontro, objetivou-se avaliar os primeiros anos de operação 

da marca enquanto franqueadora, e como as motivações para decisão foram efetivadas ou 

não. Ambas as entrevistas, com duração de cerca de 45 minutos cada uma, foram gravadas, 

mediante consentimento do entrevistado, e posteriormente transcritas em sua totalidade. 

Esta pesquisa valeu-se ainda de análise documental como segunda técnica investigativa 

(GIL, 1987). Foram analisadas duas fontes de dados, objetivando possibilitar a comparação e 

validação das informações obtidas nas entrevistas: i) análise das redes sociais e site 

institucional da franqueadora, em especial, a sessão de “Seja um Franqueado”; e ii) análise de 

revistas de mídia especializada na área de negócios que abordaram o case do Fast Casual 

Mexicano. 

As informações obtidas foram analisadas por meio de uma Análise de Conteúdo. De 

acordo com Bardin (1977), este tipo de técnica é caracterizado pela decodificação dos dados 

e consequente categorização. A primeira categoria de análise utilizada, referiu-se à descrição 

do histórico e dados gerais da franqueadora, sendo apresentados no primeiro item da seguinte 

seção.  

Um segundo momento da análise envolveu a categorização do corpus textual a partir 

dos elementos apresentados por cada uma das Teorias. Para Teoria da Escassez de Recursos 

foram considerados os fatores: Captação de Recursos Financeiros; Captação de Recursos 

Humanos; Desenvolvimento de Economias de Escalas e Conhecimento Local do Franqueado. 

Já para Teoria da Agência considerou-se: Minimização dos Custos de Monitoramento e 

Comprometimento do Franqueado. Este processo analítico, teve como objetivo 

compatibilizar elementos teóricos com fatos observáveis, buscando desta forma, uma 

validação empírica dos pressupostos apresentados em cada uma das principais vertentes 

teóricas que discorrem sobre o fenômeno decisão de franqueamento. 

 



 

 

4 Apresentação dos Dados 

As informações apresentadas nesta seção foram obtidas por meio das entrevistas 

realizadas e da análise documental conduzida. São apresentadas 3 subseções, a primeira 

delas, de caráter descritivo, apresenta a trajetória e aspectos gerais do Fast Casual Mexicano; 

a segunda é focalizada na perspectiva pré franqueamento; e por fim, a terceiro apresenta os 

impactos do franqueamento sobre o funcionamento da rede. 

 

4.1 O Fast Casual Mexicano 

 Tendo inaugurado sua primeira unidade em setembro de 2016, no distrito de Barão 

Geraldo, o Fast Casual Mexicano, foi concebido por quatro empreendedores que buscavam 

explorar o nicho de mercado mexicano, até então, pouco explorado no país. O 

desenvolvimento e formatação do modelo de negócio, se deu fortemente influenciado por 

uma grande rede americana. Neste processo, algumas alterações, principalmente relacionadas 

ao produto foram feitas objetivando-se adequar ao público brasileiro. 

 O produto oferecido pela marca tem como público-alvo as classes B e C, 

principalmente entre 18 e 35 anos. A escolha deste nicho, influenciou a decisão dos 

empreendedores abrirem a primeira unidade no referido distrito, caracterizado por ser berço 

de duas das maiores universidades do interior paulista, e pelo alto nível de renda de sua 

população residente. O caráter jovem da população, de acordo com o entrevistado, 

configurou-se como outro fator decisivo para escolha do local, dada uma maior propensão à 

experimentação de novos produtos.  

Em poucos meses, a aposta mostrou-se efetiva, e a marca chegou em seu break even. 

Neste momento, de acordo com o empreendedor, cogitou-se à expansão da marca por meio 

de unidades franqueadas, contudo, houve consenso entre os sócios de que seria necessário 

uma mais profunda estruturação e consolidação do modelo de funcionamento da marca antes 

da adoção deste modelo. Neste sentido, tomaram a decisão de abrir uma segunda unidade 

própria, em outro bairro de Campinas, dada a possibilidade de maior controle sobre as 

operações. O levantamento de recursos para investir na nova unidade, veio por meio de uma 

consolidada holding de franquias brasileira, que realizou o aporte financeiro necessário, tendo 

como contrapartida, 50% de propriedade sobre a segunda unidade. A segunda unidade foi 

inaugurada no bairro do Cambuí em novembro de 2017. A parceria firmada entre as partes, 

visava também os próximos passos da marca, a abertura de novas unidades no país, valendo-

se do formato de franquias. 



 

 

O processo de estruturação da marca para atuar enquanto franqueadora iniciou-se em 

2018. O sucesso na cidade de Campinas, indicava um caminho de rápido crescimento para o 

empreendimento. Um indício disto, foi a comercialização de quatro unidades franqueadas no 

ano de 2019. O modelo adotado pela franqueadora, caracterizado pelo empreendedor, como 

sendo de “alto faturamento, porém com alto custo”, envolve o investimento entre 

R$800.000,00 e R$1.200.000,00 para abertura de unidades franqueadas. 

Contudo, a pandemia de COVID-19, iniciada em março de 2020 arrefeceu o processo 

de expansão. Durante o período pandêmico, como observado no setor como um todo, a marca 

experienciou uma brusca redução em seu faturamento. Ao mesmo tempo, os impactos da 

crise econômica brasileira, potencializados pela desvalorização do real, pressionaram os 

custos de operação da rede, dada a indexação de grande parte dos insumos utilizados ao 

dólar. Neste contexto, dois dos franqueados previamente selecionados, desistiram de abrir 

unidades da marca. 

Apesar dos desafios enfrentados, o Fast Casual Mexicano concretizou a abertura de 

três unidades franqueadas: em junho de 2020 em Ribeirão Preto, em maio de 2021 em São 

José dos Campos e em dezembro de 2021 no bairro do Itaim Bibi em São Paulo. Durante o 

ano de 2022, os resultados da rede melhoraram, contudo, quando da coleta de dados, 

representavam cerca de 70% do desempenho observado pré pandemia. 

 

4.2 O pré franqueamento 

 De acordo com o empreendedor, a marca foi criada objetivando-se tornar uma grande 

rede no país, sendo que para isso, o franqueamento é um aspecto-chave. A necessidade de 

contar com o investimento da holding para abertura da segunda unidade da marca, revela a 

centralidade exercida pela mobilização de recursos financeiros. 

 A estratégia de promover a abertura de uma segunda unidade no mesmo munícipio da 

primeira, de acordo com o entrevistado, deu-se pela percepção de que no momento da 

estruturação do modelo proposto pela marca, os empreendedores deveriam acompanhar de 

perto o funcionamento de todas as unidades. A padronização das operações, e o 

estabelecimento de procedimento para funcionamento das unidades foram realizados, 

objetivando-se desenvolver na marca competências necessárias para atuação enquanto 

franqueadora. Neste mesmo sentido, foram implementados mecanismo de controle, como por 

exemplo, um software de gestão integrado. 



 

 

 Na visão do sócio, o aspecto preponderante para decisão de expandir a marca por 

meio de unidades franqueadas, deve-se ao fato de que a velocidade de expansão, valendo-se 

deste modelo, é potencializada, devido à intensa captação de recursos financeiros. 

 O modelo de funcionamento prévio a abertura das unidades franqueadas, 

caracterizava-se fortemente por economias de escalas entre as unidades. Neste processo, 

aspectos como a centralização da preparação de insumos e ações de marketing coordenadas 

(aspecto-chave na trajetória do empreendimento) podem ser mencionados. 

 

4.3 O pós franqueamento 

 Na visão do empreendedor, a percepção de que o aspecto financeiro é preponderante 

para decisão de abertura de unidades franqueadas, foi confirmado: “conseguimos abrir mais 

lojas, que possuem uma alta capacidade de venda, sem investirmos nada”. Além da cobrança 

de Taxas de Franquias, a franqueadora cobra de seus franqueados royalties de 5% sobre o 

faturamento. No atual estágio da marca, não são cobradas Taxa de Marketing, que passarão a 

ser operacionalizadas após a abertura da 10ª unidade. 

 No modelo atual utilizado pela marca, a comunicação e estratégia de marketing são 

realizadas de maneira centralizada. A franqueadora conta com uma equipe interna de 

Marketing e Design, responsável pela criação de conteúdo junto à uma agência externa. 

Todas as ações de marketing online são realizadas por perfis centrais da franqueadora nas 

redes socias, sendo vedados os franqueados de possuírem perfis paralelos de suas unidades. 

Contudo, o empreendedor projeta a parceria com a agências de marketing nas cidades dos 

franqueados, buscando explorar as potencialidades de cada uma das regiões. Neste mesmo 

sentido, em sua visão, a utilização de franqueados em outras cidades beneficia a marca, visto 

que eles possuem maior conhecimento local, sendo este aspecto preponderante, por exemplo, 

para escolha do ponto comercial, para definição de estratégias locais e pela realização de 

benchmarking com outros players de sua praça. Para ele: “Cada franqueado possui um know 

how próprio, relacionado à área em que está inserido”. 

 Com relação às operações, a franqueadora optou pela industrialização dos insumos-

chave, fazendo parceria com fornecedores do estado de São Paulo, responsáveis pela 

distribuição à todas as unidades franqueadas, a partir de pedidos realizados pelos gerentes 

locais. Este aspecto teve como impacto uma nova estratégia de precificação dos produtos, 

contudo, possibilitou que a padronização e manutenção dos níveis de qualidade do produto se 

mantivessem mesmo com as unidades franqueadas, na visão do entrevistado. Ainda 

relacionado à qualidade, a franqueadora segue com mecanismos de controle sobre todas as 



 

 

unidades, como por exemplo, o preenchimento de checklists diários e mensais pelos 

franqueados, a condução de auditorias internas trimestrais nas unidades franqueadas (foco na 

qualidade do produto). Outro aspecto relacionado ao controle das operações refere-se à 

manutenção de um software de gestão integrado entre as unidades e a centralização por parte 

da franqueadora do SAC/análise das avaliações das unidades na plataforma de entrega 

utilizada. 

 Na avaliação dos potenciais franqueados, são dois os principais aspectos analisados: 

capacidade financeira e compatibilidade de perfil com a marca. Este segundo aspecto 

direciona a escolha por investidores com um perfil mais jovem, e consequentemente 

convergente com o público-alvo da marca. Com relação às motivações dos franqueados 

frente a figura de um gerente, o gestor argumenta que de fato o senso de dono traz maiores 

responsabilidades, contudo, que modelos de remuneração atrelados ao desempenho de um 

gerente, mitigam consideravelmente essa diferença. 

 Por fim, os planos de expansão da marca envolvem seguir com foco na abertura de 

unidades no estado de São Paulo para posteriormente avançarem em outros estados do país. 

Este salto de uma franqueadora regional para franqueadora nacional, traria na visão do 

entrevistado, a necessidade de maiores investimentos logísticos, como por exemplo, a criação 

de Centros de Distribuição ou a contratação de operadores logísticos. Com relação à natureza 

das unidades, devido ao momento de baixa disponibilidade de capital, o empreendedor 

argumenta a favor da abertura de novas unidades franqueadas: “Temos que deixar o negócio 

rentável e sustentável, crescendo via franquias primeiro”. A retomada do crescimento por 

meio de unidades próprias, com maior rentabilidade, deve ocorrer somente após uma maior 

consolidação da marca no estado. 

 

5 Discussão dos Resultados 

 A análise longitudinal do processo de expansão do Fast Casual Mexicano por meio de 

unidades franqueadas, revela a centralidade que a Captação de Recursos Financeiros exerce. 

De acordo com Oxenfeldt e Kelly (1969), os franqueados são fundamentais, nos momentos 

iniciais de expansão de uma marca, ao oferecerem recursos financeiros para abertura de 

novas unidades. No caso analisado esse aspecto foi preponderante para decisão de 

franqueamento e foi corroborado com o início das operações. De acordo com o 

empreendedor, a importância de se utilizar capital de terceiros foi potencializada devido ao 

contexto pandêmico: “Se eu tivesse colado lojas próprias em todos os lugares, nós teríamos 

tido todas as perdas financeiras sozinhos”. Essa percepção destaca que para além da 



 

 

mobilização de recursos financeiro por si só, o franqueamento configura-se como uma 

estratégia de mitigação de risco (KOH ET AL., 2018). 

 A mesma convergência com a Teoria da Escassez de Recursos não pode ser 

observada no caso da Captação de Recursos Humanos, aspecto não abordado pelo 

empreendedor. Por sua vez, o Desenvolvimento de Economias de Escalas parece ter sido 

potencializado no decorrer do processo de expansão da marca. A centralização das ações de 

marketing e a contratação de fornecedores responsáveis pela produção em maior escala dos 

insumos utilizados, são exemplos disso (CAVES; MURPHY, 1976). Por fim, o último 

elemento apresentado por esta vertente teórica, o Conhecimento Local do Franqueado 

(OXENFELDT; KELLY. 1969), apesar não ter sido mencionado como um fator determinante 

no pré franqueamento, foi destacado, na visão do empreendedor, como um aspecto relevante 

no funcionamento atual da rede ainda podendo ser mais bem explorado. 

 No tocante aos aspectos apresentados pela Teoria da Agência, verificou-se que apesar 

de não ser mencionado como um fator preponderante para decisão de franqueamento, a 

Minimização dos Custos de Monitoramento pode ser observada no caso do Fast Causal 

Mexicano. Como apresentado nesta visão teórica, a adoção das unidades franqueadas em 

localidades dispersas geograficamente (LAFONTAINE, 1992) é justificada pela não 

necessidade de acompanhamento no dia a dia das unidades por parte dos empreendedores 

(BRIKLEY; DARK, 1987). Nesse sentido, o fato de as únicas unidades próprias da rede 

estarem localizadas na mesma cidade (sede da franqueadora) corrobora esta visão, visto que 

foi destacada uma diferença na atuação dos idealizadores do Fast Casual Mexicano nas 

unidades próprias e nas franqueadas. Foram implementados mecanismos de controle 

(software de gestão e checklists) que possibilitam o comparecimento dos sócios nas unidades 

franqueadas apenas eventualmente. Em contraponto, o maior grau de comprometimento do 

franqueado frente um gerente não foi efetivamente observado, tanto na perspectiva pré como 

na perspectiva pós franqueamento. 

O quadro 1 apresenta uma síntese dos resultados obtidos, alinhando-se os fatores 

apresentados pelas teorias explicativas às motivações para decisão de franqueamento e aos 

efeitos desta decisão no caso do Fast Casual Mexicano. 

 

Quadro 1 - Análise dos fatores pré e pós franqueamento – Fast Casual Mexicano 

Teoria Fator 
Pré 

Franqueamento 

Pós 

Franqueamento 

Teoria  

da Escassez de Recursos 

(Oxenfeldt e Kelly, 1969; 

Captação de Recursos 

Financeiros 
✓ ✓ 

   



 

 

Caves; Murphy, 1976) 

 

Captação de Recursos 

Humanos 

 

Desenvolvimento de 

Economias de Escalas 
✓ ✓ 

 

Conhecimento Local do 

Franqueado 

 

 ✓ 

Teoria  

da Agência 

(Brikley e Dark, 1987; 

Lafontaine, 1992) 

Minimização dos Custos de 

Monitoramento 

 

 ✓ 

Comprometimento do 

Franqueado 
  

 

 No tocante à composição do mix entre unidades próprias e franqueadas adotado pelo 

Fast Casual Mexicano, pode-se verificar um alinhamento parcial com ambas as perspectivas 

teóricas. Por um prisma, considerando o momento atual e as próximas expansões (por meio 

de unidades franqueadas) pode-se verificar um maior alinhamento à Teoria da Escassez de 

Recursos (OXENFELDT; KELLY, 1969; CAVES; MURPHY, 1976). Por outro lado, tem-se, 

de acordo com o empreendedor, um objetivo de a partir de determinando momento de 

maturidade da rede, a expansão por meio de unidades próprias, assim como argumentado pela 

Teoria da Agência (BRIKLEY; DARK, 1987; LAFONTAINE, 1992). 

 Necessário pontuar, por fim, que o processo de expansão do Fast Casual Mexicano, 

apesar de bem-sucedido, poderia ter sido ainda mais acelerado neste período, não fosse a 

pandemia de COVID-19, contexto que trouxe desafios para economia como um todo, sendo o 

segmento de alimentação um dos mais afetados (NORRIS ET AL., 2021). 

 

6 Considerações Finais 

 Esta pesquisa teve como objetivo analisar e comparar à luz da Teoria da Escassez de 

Recursos e Teoria da Agência, as motivações para decisão de franqueamento (pré) e os 

efeitos desta decisão (pós) de uma franqueadora do segmento alimentício, partindo-se do 

estudo de caso com o Fast Causal Mexicano, uma promissora rede de brasileira originária da 

cidade de Campinas. 

 Partindo-se dos dados coletados e das análises realizadas, pode-se concluir que o 

aspecto Captação de Recursos Financeiros (OXENFELDT; KELLY, 1969), alinhado à 

primeira perspectiva teórica, é preponderante para decisão de franqueamento, sendo 

corroborado pela experiência pós franqueamento. Um segundo fator, ainda alinhado à Teoria 

da Escassez de Recursos, a apresentado em ambos os momentos de análise, é o 

Desenvolvimento de Economias de Escala (CAVES; MURPHY, 1976). Por fim, pode-se 



 

 

destacar que o Conhecimento Local do Franqueado (OXENFELDT; KELLY, 1969), bem 

como a Minimização dos Custos de Monitoramento (LAFONTAINE, 1992; BRIKLEY; 

DARK, 1987), apesar de não afetarem diretamente a decisão de franqueamento em si, 

trouxeram impactos relevantes para o funcionamento da rede após o início das operações com 

franqueados. 

 A principal contribuição teórica deste trabalho, encontra-se na adoção de uma 

metodologia que possibilitou a análise longitudinal do processo de franqueamento de uma 

marca, afastando-se da visão retrospectiva geralmente apresentada em trabalhos do campo 

(GILLIS; CASTROGIOVANNI, 2012) e auxiliando a construir uma visão mais integrativa 

do processo de decisão de franqueamento e seus efeitos nos primeiros anos de operação de 

uma franqueadora. 

 No campo prático, este trabalho pode contribuir com empreendedores que buscam a 

expansão de seus negócios por meio de unidades franqueadas. Partindo de um case de 

sucesso, é possível compreender a dinâmica envolvida neste processo decisório, bem como 

seus efeitos no processo pós início das operações. 

 As principais limitações deste trabalho referem-se à impossibilidade de generalização 

dos resultados uma vez que parte da compreensão do processo de um caso específico. Sendo 

assim, a partir das considerações aqui apresentadas, sugere-se à condução de estudos com um 

maior número de franqueadoras, ou ainda estudos que apresentem a visão dos franqueados. 
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APRENDIZAGEM EMPREENDEDORA EM MICROEMPRESAS: 
UM ESTUDO MULTICASOS EM MERCADINHOS CEARENSES 

 
Vitória Régia de Andrade Moreira, Bruno Chaves Correia-Lima 

 
Resumo: Este estudo objetiva analisar o processo de aprendizagem empreendedora de 
gestores em mercadinhos cearenses à luz do modelo de Politis (2005) Foi realizado um 
estudo multicasos em quatro organizações por meio de entrevistas em profundidade. Os 
resultados apontam o predomínio da criação de negócios anteriores e da realização de vendas 
autônomas como experiências na carreira dos empreendedores. Como resultado da 
aprendizagem, o conhecimento empreendedor decorre da conversão dessa experiência na 
capacidade de reconhecer oportunidades e lidar com as responsabilidades do negócio. Essa 
conversão se deu, na maioria das vezes, pelo processo de transformação exploitation. Quanto 
aos fatores que influenciam o processo de transformação, entre os gestores entrevistados, 
destacam-se a causação como lógica e racionalidade dominante e o sucesso como resultado 
de eventos prévios. Suas carreiras possuem orientação linear ou especialista. Os gestores 
acreditam que a aprendizagem empreendedora em mercadinhos ocorre de forma gradual, 
baseada, principalmente em conhecimentos práticos. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem empreendedora. Microempresas. Mercadinhos. 
 
1 Introdução 

 
O empreendedorismo pode ser definido como a disposição para identificar problemas 

e oportunidades e investir recursos e competências na criação de um negócio, projeto ou 
movimento que seja capaz de alavancar mudanças e gerar um impacto positivo (SOUZA; 
TRINDADE; FREIRE, 2010).  A relevância do empreendedorismo no aspecto econômico é 
indiscutível, todavia, ele transcende essa vertente e possui influência nas esferas social e 
cultural (MCCLELLAND,1972 apud VOGT; BULGACOV, 2019, p. 248). 

Entender o empreendedorismo como processo e que ele está vinculado ao 
desenvolvimento do empreendedor, à medida que esse é o agente que empreende, consiste no 
tema de estudo central da Aprendizagem Empreendedora. A AE surgiu da relação entre as 
teorias sobre empreendedorismo e aprendizagem, principalmente a Aprendizagem 
Organizacional (AO) quando considerada dentro da perspectiva de que são os indivíduos que 
aprendem no contexto organizacional (VOGT; BULGACOV, 2019, p.248).  

Para Politis (2005) a aprendizagem empreendedora é um processo experiencial, com 
base na experiência de cada indivíduo ao longo de sua vida, podendo-se destacar 3 principais 
componentes no processo de aprendizagem empreendedora, são eles: a experiência 
profissional empreendedora, processo de transformação e conhecimento empreendedor em 
termos de efetividade.  

As pesquisas sobre aprendizagem empreendedora buscam explicar de forma estática a 
relação causal entre as experiências dos empreendedores com o desempenho do 
empreendimento subsequente, mas pouca atenção se dá à criação do conhecimento 



 

 

empreendedor por meio das experiências, que lhe permite reconhecer e agir em 
oportunidades empreendedoras e organizar e gerir novos empreendimentos (POLITIS, 2005). 

Nas pequenas empresas, o empreendedor se destaca como elemento principal do 
processo de aprendizagem, pois é ele quem materializa o conhecimento por toda a firma 
(ANDRADE; OLAVE, 2015 p. 45).  Para o empreendedor, a aprendizagem exerce o papel de 
desenvolver competências que lhe possibilitem um melhor direcionamento nas práticas de 
gestão organizacional e assim, façam da organização um ambiente propício a aplicação de 
estratégias competitivas que a levem a ter vantagem competitiva (BITTENCOURT, 2005).   

 Acerca do panorama estadual das pequenas empresas, Pimentel (2019) afirma 
que no levantamento realizado em maio de 2019, verificou-se que mais de 264 mil cearenses 
têm seu pequeno negócio e estão inseridos no cadastro de microempreendedores individuais 
(MEIs) do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). De acordo 
com Nascimento (2018), no Ceará os pequenos negócios de mercadinho configuram a 
segunda opção de empreendimento entre os MEIs.  

Diante do exposto e tomando como referência o modelo de aprendizagem 
empreendedora proposto por Politis (2005), o problema de pesquisa consiste em responder a 
pergunta: Como ocorre a aprendizagem empreendedora de gestores de mercadinhos 
cearenses? 

Assim, este estudo tem como objetivo geral analisar o processo de aprendizagem 
empreendedora de gestores de mercadinhos cearenses. Para isto, propôs os seguintes 
objetivos específicos: a) analisar a experiência de carreira empreendedora dos gestores dos 
mercadinhos cearenses; b) caracterizar o papel da transformação da experiência de carreira 
empreendedora na aprendizagem empreendedora dos gestores dos mercadinhos cearenses; c) 
identificar a geração do conhecimento empreendedor dos gestores dos mercadinhos 
cearenses; d) identificar fatores que influenciam o processo de transformação do 
conhecimento (exploration e exploitation) dos gestores dos mercadinhos cearenses; 

 Aplicar o estudo da aprendizagem empreendedora, especificamente, o modelo de 
aprendizagem de Politis (2005) em mercadinhos tem o propósito de contribuir com o melhor 
uso do conhecimento oriundo da aprendizagem empreendedora, melhorando as práticas 
adotadas nesse setor, que representa parcela significativa na geração de emprego e renda.  

O presente trabalho tem natureza qualitativa e apresenta um estudo multicasos em 
quatro mercadinhos cearenses, possibilitando a análise da aprendizagem empreendedora dos 
gestores desses mercadinhos a partir de entrevistas em profundidade com os mesmos.  

 
2      Aprendizagem Empreendedora 

 
A aprendizagem possui múltiplas definições, em uma delas, formulada por Nonaka e 

Takeuchi (2008), a aprendizagem é definida como “um processo que envolve a criação e 
transformação do conhecimento”. Outro modo pelo qual a aprendizagem pode ser definida, é 
como “um processo dinâmico de criação, aquisição e integração de conhecimentos, visando 
ao desenvolvimento de capacidades e recursos que contribuirão para o melhor desempenho 
organizacional” (SANTOS; LIMA; RODRIGUES; 2015 p. 73). 

Quando a aprendizagem é aplicada ao conceito de empreendedorismo, ela está 
preocupada em aprender como reconhecer e agir sobre oportunidades e interagir socialmente 
para iniciar, organizar e gerenciar empreendimentos. A questão central é como os 



 

 

empresários acumulam e atualizam o conhecimento (MINNITI; BYGRAVE, 2001). Cope 
(2000) define-a como o conhecimento experimentado pelos empreendedores durante a 
criação e o desenvolvimento de uma pequena empresa, em vez de um estilo particular ou 
forma de aprendizado que poderia ser descrito como empreendedor. Esse conhecimento é 
incorporado e implementado nas estruturas e práticas dos empreendimentos (MILLER, 
2012).  

Moraes e Hoeltgebaum (2003) propuseram o primeiro modelo de aprendizagem 
empreendedora identificado na literatura, onde as autoras relatam que, para compreender 
como os empreendedores de fato aprendem, é preciso, além de entender como eles se tornam 
empreendedores, entender como eles gerenciam o seu próprio negócio e como atuam 
estrategicamente; portanto, envolve a identificação de oportunidade e a administração da 
empresa criada. 

O modelo de Rae (2004) é segunda referência encontrada, ele considera o indivíduo 
dentro do seu contexto social e abrange três dimensões: a) formação pessoal e social; b) 
aprendizagem contextual; c) empreendimento negociado. Logo, esse modelo ilustra o 
processo de aprendizagem e formação da identidade, as práticas sociais emergentes e as 
negociações que ocorrem durante a aprendizagem empreendedora.  

O terceiro modelo identificado na literatura de aprendizagem empreendedora é o de 
Politis (2005), que evidencia um processo de transformação de experiência em conhecimento. 
Pode-se entender o modelo de Politis (2005) como uma evolução dos modelos anteriores. 
Politis (2005) propõe quatro dimensões em seu modelo de aprendizagem: experiências da 
carreira empreendedora, conhecimento empreendedor, transformação da experiência 
empreendedora em conhecimento empreendedor e fatores que influenciam essa 
transformação, conforme mostrado na Figura 1. Essas dimensões são interdependentes, e as 
relações existentes entre elas são ilustradas pelas setas A, B e C.  

   
 Figura 1- Modelo de Aprendizagem Empreendedora 

  
  Fonte: Adaptado de Politis (2005) 
 
As experiências prévias podem agregar ao indivíduo um conhecimento tácito, que o 

guia nas escolhas perante a um novo negócio. A autora argumenta que a experiência, e em 
particular a experiência anterior em criação de negócios, é importante para a aprendizagem 
empreendedora, pois os conhecimentos advêm dessas vivências e influenciam as escolhas 
estratégicas feitas pelos empreendedores. Isso não quer dizer que todos que tiveram 
experiências na criação de um negócio serão capazes de transformá-la em conhecimento.  



 

 

O conhecimento empreendedor consiste no resultado da transformação da experiência 
prévia somada a conhecimentos oriundos da vivência empreendedora atual. Essa dimensão 
compreende o reconhecimento de oportunidades e o entendimento de como lidar com as 
responsabilidades do negócio. 

A transformação do conhecimento, que se dá com base na experiência, leva o 
empreendedor a tomar decisões de duas formas distintas, são elas o exploitation, onde as 
escolhas feitas pelo empreendedor são iguais ou parecidas com decisões já tomadas em 
algum outro momento e o exploration, nesse caso o empreendedor tem uma postura nova, 
jamais praticada antes perante a uma tomada de decisão. Para March (1991, apud Takahashi; 
Zampier, 2011, p.575) um não é melhor que o outro, ambos se complementam a fim de 
proporcionar um resultado próspero. Empreendedores que se apoiam principalmente no 
exploration como modo predominante de transformação parecem favorecer o 
desenvolvimento de sua efetividade no reconhecimento de oportunidade, enquanto 
empreendedores que apoiam-se principalmente no exploitation como modo predominante de 
transformação parecem favorecer o desenvolvimento de sua efetividade em lidar com as 
responsabilidades de um novo negócio (POLITIS, 2005). 

O processo de transformação é influenciado por 3 fatores principais: os resultados 
advindos de eventos passados como empreendedor, a lógica predominante ou de raciocínio 
do empreendedor e a orientação profissional do empreendedor (POLITIS, 2005). Líderes 
empresariais são treinados a pensar de modo racional (lógica ou racionalidade dominante), 
esmiuçando um problema de modo a começar com um resultado almejado e se concentrar nos 
meios de gerar esse resultado. Esse processo é conhecido como processo causal. Mas existe 
um modo alternativo de pensar, onde os empreendedores usam, às vezes, um processo de 
efetuação, ou seja, eles fazem uso do que têm (quem são, o que conhecem e quem conhecem) 
e escolhem entre os possíveis resultados (SARASVATHY, 2001). 

Segundo Politis (2005), a orientação de carreira de um empreendedor compreende 
quatro estilos: linear, especialista, espiral e transitória. A preferência por cada um desses 
estilos é baseada em diferentes motivos do empreendedor. Assim, enquanto alguns preferem 
explorar novas atividades, mudar de campo, de organização e de trabalho, outros preferem a 
rotina e a especialização. 

Portanto, percebe-se de fato que a aprendizagem empreendedora experiencial, 
consiste num processo em constante evolução por causa da interação e relacionamento entre 
as pessoas, por meio do exercício das atividades profissionais, da participação em feiras e 
eventos, da observação mútua na execução de cada função, na relação de confiança e/ou 
desconfiança entre os membros, sem mencionar a reflexão sobre o desempenho de cada 
stakeholders e/ou organização para validar se estão no caminho certo para se atingir a 
estratégia de curto, médio e longo prazo (POLITIS, 2005).  

Aprendizagem e competências são elementos estreitamente relacionados, pois para 
que o desenvolvimento de competências ocorra, ele deve estar associado a um processo de 
aprendizagem e, por sua vez, a aprendizagem se mostra como um processo necessário para a 
aquisição de competências (ZAMPIER; TAKAHASHI, 2011 p. 571). 

O modelo conceitual de Aprendizagem Empreendedora de Politis, foi validado por 
diversos estudiosos da área de aprendizagem empreendedora (TAKAHASHI; ZAMPIER, 
2011, p.575) e nele a aprendizagem empreendedora é vista como um processo experimental, 
que de acordo com KOLB (1984, apud POLITIS, 2005) “o processo pelo qual o 
conhecimento é criado através da transformação da experiência.” 
 
 
 
 



 

 

3     Procedimentos Metodológicos 
A abordagem da pesquisa é de natureza qualitativa. Quanto aos fins, essa pesquisa é 

classificada como descritiva, que para Gil (2008) a pesquisa descritiva tem como objetivo 
descrever características ou fenômenos de uma determinada população ou experiência, 
reunindo e analisando as informações adquiridas através de um instrumento de pesquisa, 
estabelecendo assim uma relação entre as variáveis. O meio utilizado para essa pesquisa foi 
um estudo multicasos, pois estes, conforme Yin (2005) possibilitam um aprofundamento no 
estudo dos dados e a previsão de resultados semelhantes ou contrastantes com base no que foi 
esperado no início da pesquisa.  

Foi buscada fonte primária de dados com realização de entrevistas em profundidade, 
com roteiro semiestruturado composto por questões abertas e fechadas, em que os 
entrevistados puderam expor suas opiniões com maior flexibilidade. O roteiro foi dividido em 
3 blocos, o primeiro direcionado a identificar o tipo de carreira (questões preliminares), o 
segundo trata da experiência empreendedora e o terceiro bloco compreende o conhecimento 
empreendedor, o processo de transformação da experiência em conhecimento e os fatores que 
influenciam nesse processo.  

As entrevistas foram aplicadas em quatro mercadinhos localizados na cidade de 
Caucaia, no estado do Ceará. A partir das respostas obtidas, realizou-se a análise da 
aprendizagem empreendedora segundo o modelo proposto por Politis. O nível da análise foi 
organizacional; e a unidade de análise, individual. A seleção dos entrevistados foi por 
conveniência, acessibilidade e proximidade, pois se considerou a disponibilidade dos 
empreendedores em participar das entrevistas.  

Os critérios de seleção foram estes: que as empresas pertencessem ao setor de 
mercadinho, portanto de serviços; que estivessem enquadradas como micro ou pequenas 
empresas, de acordo com os critérios do Sebrae (2013), segundo o número de funcionários: 
microempresa se até nove funcionários e pequena se entre 10 e 49 funcionários; que já 
existissem há mais de 10 anos; e que os empreendedores fundadores atuassem na instituição 
como gestores ou dirigentes. Este recorte de porte assegurou o controle da variável 
complexidade, apontado por Dutra (2004). Assim, por acessibilidade e proximidade, foram 
selecionados mercadinhos situados nos seguintes bairros do município de Caucaia: Genipabu, 
Padre Júlio Maria II, Planalto Caucaia e Alto do Garrote. A escolha dos mercadinhos visou 
contemplar localidades diferentes, dentro do município de Caucaia.  

As entrevistas ocorreram de modo presencial. Após gravação, foram transcritas e seus 
conteúdos foram analisados a partir de categorias de análises relacionadas às quatro 
dimensões do modelo proposto por Politis (2005). Na Tabela 1 constam dados das empresas 
pesquisadas. 
 

Tabela 1 - Dados das empresas pesquisadas 

Entrevistado Setor Tempo Número de 

Funcionários Localização 

E1 Mercadinho 26 anos 4 Genipabu 
E2 Mercadinho 27 anos 3 Planalto Caucaia 
E3 Mercadinho 16 anos 6 Alto do Garrote 
E4 Mercadinho 24 anos 4 Padre Júlio Maria II 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa (2021) 
  
 



 

 

Os entrevistados representantes das organizações estudadas são identificados pela 
siglas E1, E2, E3 e E4. Informações como sexo, idade, formação, tempo de empresa e o cargo 
que estes ocupam serão expostos na Tabela 2, com o intuito de caracterizar melhor o perfil 
desses indivíduos. 
Tabela 2- Perfil dos entrevistados 

Identificação Sexo Idade Formação Tempo de 

Empresa Cargo 

E1 F 62 anos Nível médio 26 anos Gerente 
E2 F 56 anos Nível médio 27 anos Gerente 

E3 F 48 anos Superior 
Incompleto 16 anos Gerente 

E4 M 59 anos Nível médio 24 anos Gerente 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa (2021) 
 

Essas informações preliminares sobre a empresa e o seu respectivo gestor auxiliam a 
compreensão dos relatos, bem como a análise destes baseada no modelo de Politis. Dito isso, 
a seguir será analisado o conteúdo das entrevistas concedidas à luz do modelo de 
aprendizagem empreendedora adotado. 
 
4      Resultados 

4.1 Experiência Carreira Empreendedora  
  

As perguntas P1, P2 e P3 do roteiro (Apêndice A) das entrevistas são destinadas a esse 
tópico. As experiências vividas ao longo da carreira ajudam a explicar como os entrevistados 
gerenciam seus negócios, pois o conhecimento adquirido ao longo da jornada reforça sua 
postura para com as decisões demandadas.  

Quanto à criação de algum negócio anterior ao mercadinho, metade dos entrevistados 
(E1 e E3) já tinha participado da criação de empresas em outros segmentos, um bar e uma 
loja de roupas, respectivamente. Com base nas experiências oriundas desses negócios 
anteriores, muitos erros puderam ser evitados e muitas decisões direcionadas com o que já se 
tinha vivido. Isso configura o conhecimento tácito oriundo de experiências prévias, conforme 
define Nonaka e Takeuchi (2008). E1 confirma a ideia dos autores em seu depoimento, ao 
dizer: “A prática que eu tive com o bar, me deu maior segurança em escolher empreender 
novamente.” Cabe salientar que E3 atribui à experiência na loja de roupas, um crescimento 
profissional e uma visão de negócios mais apurado, com um direcionamento de como 
começar e, principalmente, o que não pode ser feito. Por mais que os negócios anteriores ao 
mercadinho fossem de setores diferentes, a vivência empreendedora agregou um vasto 
conhecimento que pôde ser aplicado ao negócio atual. 

No que compete a experiências na área administrativa, E1 além de ter administrado 
um bar (primeira empresa fundada por ela), antes disso trabalhou como digitadora num 
Centro de Processamento de Dados de uma empresa de lingeries, onde organizava 
informações relacionadas a vendas e aos custos do negócio E3 vendia cosméticos de forma 
autônoma e tinha gerido uma loja de roupas. Por fim, E4 realizava vendas de mercadorias 
diversas em mercadinhos e bombonieres de Fortaleza e do interior. 
 E2 auxiliava seu pai num negócio da família, um pequeno comércio. De acordo com 
Matthews e Moser (1996), os indivíduos que possuem background familiar tem maior 
interesse de possuir uma pequena empresa. Lima-Filho, Sproesser e Martins (2009) também 
destacam que um exemplo no seio familiar ou próximo com o qual o empreendedor se 
identifica é importante para a decisão de empreender. Nesse processo de identificação, há um 



 

 

aprendizado cognitivo, afetivamente construído, que resulta na assimilação e reprodução do 
modelo (MACHADO et al, 2010). 

Apenas E2 possuía experiência prévia no setor de varejo de produtos alimentícios, 
pois, na década de 80, trabalhou como caixa num supermercado da região. A partir da 
observação diária do funcionamento do negócio em que trabalhava, viu que era possível 
montar algo semelhante em menor escala. O interesse por ter um negócio próprio nesse 
segmento aumentou e após sua saída do emprego, ela usou um dos cômodos de sua residência 
para instalar o pequeno negócio. Os demais empreendedores justificam a escolha do setor por 
motivos como a existência de uma demanda não atendida (E1), a movimentação observada 
em outros negócios do mesmo segmento (E4), todavia, a necessidade das pessoas de 
consumirem os produtos comercializados, por serem de necessidade básica, tem 
predominância entre os entrevistados. O fato de que, necessariamente, existiria venda dava 
maior segurança para investir nesse setor (E3), apesar de não ter experiência anterior nesse 
setor. E3 compara o setor de mercadinhos com suas experiências anteriores e pontua: 

[...] você compra e vende todo dia, ao passo que com cosméticos e roupas existe um 
intervalo maior entre uma venda e outra. A certeza de que ia ter um fluxo de venda 
constante e a forma de pagamento, que seria dinheiro na hora, foi uma vantagem que 
me levou a escolher o mercadinho. (E3) 

 
Em resumo, quanto à dimensão da experiência de carreira empreendedora, todos os 

entrevistados possuem experiências em alguma área da administração, seguida pela criação 
de empresas, e, por fim, a experiência no setor específico se dá no nível mais operacional, 
desempenhando a função de caixa de um supermercado local. 
 

4.2 Conhecimento empreendedor 
 

As perguntas P4a e P5a contemplam a dimensão do conhecimento empreendedor. O 
qual, segundo a aprendizagem empreendedora, consiste em reconhecer oportunidades e o 
modo de agir ao encontrá-las (POLITIS, 2005), assim como aprender a superar os desafios 
relacionados à administração do novo negócio. Neste estudo, foram identificados 
conhecimentos adquiridos pelos empreendedores, quer em toda sua carreira profissional, quer 
no período em que estão à frente do mercadinho. 

Quanto ao reconhecimento de oportunidade, foi verificado que os empreendedores 
desse setor estão em constante observação das necessidades do público-alvo, de como o 
mercado se comporta e vendo as possibilidades que podem ser interessantes ao próprio 
negócio, visando permanecer nele de forma mais sólida.  O processo pelo qual as pessoas 
aprendem a reconhecer e agir sobre oportunidades, por meio da aquisição de novos 
conhecimentos, da experiência direta e da observação do comportamento e resultado das 
ações de outros, consiste na consolidação da aprendizagem empreendedora (HOLCOMB et 

al.,2009). Dentre as oportunidades reconhecidas, têm-se ampliação da estrutura física (E2 e 
E4), a implantação novas tecnologias (E3) e empreender no setor (E1).  

Existe alinhamento nos relatos dos entrevistados quanto às decisões consideradas mais 
importantes no reconhecimento e no aproveitamento da nova oportunidade, pois elas 
convergem para o atendimento à demanda local de forma satisfatória e acompanhamento das 
mudanças que ocorrem no setor, para se manter competitivo. Os depoimentos a seguir 
reforçam esse entendimento. E2 e E4 associam o aproveitamento da oportunidade à expansão 
física de seus empreendimentos. Para E2: “A oportunidade foi construir um novo prédio em 
outro terreno, mas na mesma rua. Porque eu ia conseguir ter mais espaço e ter um ambiente 
mais confortável pra mim e para os clientes. Essa fase foi muito difícil, tive que contratar um 
funcionário porque até então era apenas eu e sabia que não daria conta.”, e E4 fala: “Comprar 



 

 

o terreno vizinho para expandir a loja. Eu sabia que seria importante pro crescimento das 
vendas e não podia perder essa oportunidade. Até então, meu vizinho nunca tinha oferecido o 
terreno e foi fundamental para o negócio.”  

As empreendedoras E1 e E3 relataram situações relacionadas a mudança de setor e a 
implementação de um sistema informatizado. Conforme E1 a percepção de uma oportunidade 
no que compreende sua experiência na gestão de ser mercadinho consiste na decisão de 
investir nesse segmento, ela pontua: “Foi no início de tudo, quando decidi mudar de bar para 
mercadinho, pois, mesmo no bar eu já investia em variedades e sabia que estava no caminho 
certo. Como no bairro existia a necessidade desse tipo de negócio, pois eu via pessoas 
reclamando que para comprar alimentos precisavam ir até o centro de Caucaia, vi que essa 
era a oportunidade de colocar um negócio que teria clientela garantida. O fato de eu já ter 
ganhado visibilidade com bar foi fundamental também.” Enquanto E3 salienta: “Informatizar 
a loja, para ter um controle de preço e estoque e da variedade de mercadoria que estava 
aumentando, devido ao crescimento das vendas. Para aproveitar esse crescimento nas vendas 
e ter mais controle na gestão do negócio.” 

Os relatos convergem com o que Man (2006) propôs sobre aprender. O autor fala que 
os empreendedores aprendem de modo seletivo e proposital, objetivando o que realmente 
importa para suas funções de trabalho e desenvolvimento de futuro, apesar de aprender de 
forma contínua e de buscar proativamente por oportunidades. Com isso, “a aprendizagem 
empreendedora foi impulsionada por necessidades práticas “(MAN, 2006, p. 315). A 
demanda da aprendizagem ocorre de forma prática e dinâmica, quando se fala em 
empreendedorismo. 

Quanto a lidar com as responsabilidades do novo negócio, os entrevistados 
destacaram questões que vão desde a ampliação do negócio concomitante ao seu 
funcionamento normal (E1 e E4) a gestão de pessoas (E3) e ameaças do ambiente externo 
(E2). 

No modelo de Politis (2005) acontece a transformação de experiência em 
conhecimento. Esse conhecimento está estruturado através da prática e da observação e é 
resultante do processo de aprendizagem que ocorre através do tempo, sofrendo mudanças e 
gerando outras no comportamento dos indivíduos (LEZANA; TONELLI, 1998). Essa 
transformação pode ser identificada nos trechos destacados a seguir, onde os entrevistados 
resgatam momentos em que tiveram que superar desafios. E1 e E4 viveram desafios 
semelhantes, no que diz respeito a expansão da estrutura física do negócio. 
 

Durante uma reforma que fiz no mercadinho, visando ampliar o espaço, foi bem 
complicado continuar com o atendimento, pois foram aproximadamente 5 meses de 
funcionamento em uma propriedade que tinha nos fundos do estabelecimento. Era 
muito difícil de processar tudo aquilo, mas eu sabia que precisava dar uma cara nova 
ao estabelecimento. (E1). 

 

Foi no período da construção no terreno que eu tinha comprado, pois conciliar a 
reforma com o funcionamento no mesmo lugar foi difícil. Tinha dias que eu não sabia 
onde estava determinada mercadoria e alguns contratempos da reforma ocasionaram a 
perda e avaria de mercadorias. Foi um período muito estressante, mas a compreensão 
dos clientes foi essencial para que eu desse seguimento a essa mudança. (E4). 

 

Para E2, a ameaça no crescimento da concorrência era motivo de preocupação e para 
se diferenciar ela afirma: “O maior desafio foi quando eu tive que repensar o meu negócio, 
pois estava começando a aparecer outros negócios no bairro e o volume de vendas foi caindo. 
Já tinha passado por momentos de crise, mas dessa vez era diferente. Tive que me reinventar 



 

 

de certa forma, focar em um diferencial. Algo que eu pudesse oferecer, que os outros 
mercadinhos não vendessem. Nos finais de semana eu vendia carne fresca, como num 
frigorífico, isso ajudou a aumentar o movimento das pessoas no final de semana no 
estabelecimento. No bairro era o único comércio que fornecia esse tipo de produto.” Alvim 
(1997) afirma que com o processo de aprendizagem a pequena empresa pode identificar 
oportunidades empreendedoras para reagir mais rapidamente às mudanças externas, 
aproveitando as oportunidades de inovação. 

A gestão de pessoas é um desafio inerente ao empreendedorismo nos mais diversos 
segmentos, mas em empresas de grande porte, geralmente, existe um departamento destinado 
a isso. A descentralização de atribuições é fundamental para o bom funcionamento do 
negócio, já em mercadinhos, o que existe é uma concentração de tarefas para serem 
desembpenhadas pelo proprietário. Por isso, E3 considera que o maior desafio por ela 
enfrentado foi substituir toda uma equipe (4 pessoas), que não estava trabalhando com 
seriedade e a empresa enfrentava um período de decadência. Segundo E3: “Foi muito difícil, 
porque gerou uma sobrecarga. Eu contei com o apoio de dois ex-funcionários para superar 
esse momento, enquanto eu contratava uma nova equipe. Antes de tomar essa decisão, outras 
alternativas para solucionar o problema foram pensadas, mas não teve outro jeito.”   

Na dimensão do conhecimento empreendedor é possível perceber diferenças e 
semelhanças existentes dentro de um mesmo segmento, às vezes, oportunidades semelhantes 
são aproveitadas de formas diversas, e isso está relacionado aos meios que o empreendedor 
possui, bem como o tipo de processo de transformação que a experiência sofre para gerar 
conhecimento empreendedor. Isso será discutido de modo mais aprofundado posteriormente. 
 

4.3 Processo de transformação 
 

A construção do conhecimento empreendedor pode ser fruto de experiências 
anteriores bem ou mal sucedidas (exploitation), bem como pode se basear em 
comportamentos inéditos (exploration). Dito isso, o aproveitamento da oportunidade e a 
transposição do desafio/obstáculo relatado pelos entrevistados na subseção 4.2 será analisado 
de forma pormenorizada, com o intuito de identificar e discutir o tipo de transformação da 
experiência em conhecimento que eles viveram, se exploitation, exploration ou ambas. 

Para aproveitar essa oportunidade, você se inspirou em algum aprendizado já vivido 
por você anteriormente? Em outras palavras, velhas certezas o guiaram? Para lidar com esse 
desafio, você se inspirou em algum aprendizado já vivido por você anteriormente? Para lidar 
com esse desafio, você pôs em prática ações novas/inéditas, diferentes de qualquer outra já 
vivida anteriormente? Diante dessas perguntas, os entrevistados revelaram que tipo de 
postura adotaram e no que ela se sustentou. 

No que diz respeito às oportunidades, a percepção de que os hábitos mudaram e com 
isso a maneira de negociar também mudou é ressaltada na fala de E2, ela afirma que para 
aproveitar a oportunidade velhas certezas não a guiaram, pois a experiência que teve no 
passado já não teria um resultado tão positivo, pois o mercado sempre está se atualizando e 
por isso eu busquei novas experiências e novas tecnologias. A entrevistada reconheceu que 
suas certezas não se adequavam a situação vivida, as quais não se aplicariam necessariamente 
em sua tomada de decisão. Essas certezas estão sujeitas a sofrer algumas adaptações ou até 
mesmo serem “esquecidas” em detrimento de outra alternativa. Situações semelhantes podem 
requerer soluções diferentes dependendo do contexto social e econômico vivido. Existe, 
nesse caso, predominância do tipo de transformação exploration. O exploration predomina 
em situações novas, por mais que a decisão seja norteada por um caso bem sucedido de outra 
pessoa, a experiência prévia do empreendedor não consegue suprir todas as lacunas que 



 

 

existem. Estudos anteriores como Andrade e Olave (2015), Zampier e Takanashi (2013), 
dentre outros, relatam a predominância do exploitation em empresas com nível de maturidade 
elevado, o que se alcança depois de se consolidarem no mercado. O exploration é mais 
recorrente em negócios que estão iniciando. 

E3 relata que teve receio durante o processo de informatização, pois além de fazer o 
que já estava acostumada, teria que cadastrar os produtos e aprender a usar ferramentas 
digitais, bem como auxiliar os funcionários no período de adaptação. E3 relata: “Sabia que 
inovar, buscar melhorias era um caminho certo. Pois, em outro momento talvez tenha 
estagnado, por não experimentar algo novo, isso me encorajou. Logo, vi que era o momento 
certo e que seria uma preocupação a menos, no sentido de comprar e de vender as 
mercadorias.”  

Para comprar o terreno do vizinho, E4 guiou-se pela certeza de que é muito 
importante o ponto comercial ser próprio. Porque se for alugado e o negócio prosperar, o 
dono do ponto aumenta o aluguel ou pede o ponto e isso poderia comprometer muito o 
andamento do mercadinho (a parte financeira).  
 A entrevistada E1 possui um estilo mais conservador e preferiu reiterar práticas de 
aprendizados anteriores para investir no ramo de mercadinhos. Ela fala que para aproveitar a 
oportunidade que via na necessidade das pessoas do bairro e mudar de bar para mercadinho, 
continuou se guiando pelo que já tinha sido validado em sua prática de gestão, dizendo: 
 

[...] na época que resolvi mudar de bar para mercadinho, como o aprendizado no meu 
caso foi acontecendo ao longo do tempo e à medida que eu percebia que algo não 
acontecia como o planejado ia consertando e evitando os mesmos erros no futuro. 
Basicamente, eu continuava fazendo o que já funcionava, se necessário fosse eu 
pensava em uma ação inédita que fizesse sentido pra minha situação. Comecei aos 
poucos, investindo em produtos que as pessoas geralmente procuravam e mantendo a 
variedade, que de certa forma eu já tinha no bar.  E que como tinha experiência, no 
sentido de como gerir o negócio, do armazenamento das mercadorias, no 
relacionamento com o cliente, apesar do público alvo do bar ser diferente do 
mercadinho, essa experiência foi fundamental para que eu começasse o mercadinho 
de forma mais segura. (E1). 

 

Para superar desafios e obstáculos, a maioria dos entrevistados relataram que velhas 
certezas o guiaram, e que não adotaram atitudes inéditas para superá-los. E1 e E4, trouxeram 
como desafio o período de obras em que teve que conciliar a reforma com o funcionamento 
do mercadinho. E1 afirma: “Como consegui superar um processo de transição e obtive êxito, 
a expansão de um negócio do qual eu já estava acostumada a cuidar me dava a ideia de que 
seria mais tranquilo.” Para lidar com a substituição da sua equipe de trabalho, E3 revela: 
 

[...] eu já tive experiências com outros funcionários de perceber que o andamento da 
empresa não ia bem quando alguém não trabalhava bem. Mas nunca de uma equipe 
inteira trabalhando mal. Mas, não queria ter que passar novamente por problemas, 
caso demitisse uns e os demais continuassem dando trabalho. (E3). 

  
A partir da análise das falas, percebe-se a predominância do exploitation (E1) tanto para 
aproveitar a oportunidade quanto para superar o desafio. E2 demonstrou maior adesão ao 
exploration em suas atitudes e os demais entrevistados (E3 e E4) balancearam exploitation e 
exploration quando expostos a oportunidades e desafios.  Existe uma preocupação real com a 
assertividade, para os gestores a experiência de outras pessoas que trabalham no setor é uma 
fonte de consulta recorrente, corroborando com a perspectiva experiencial baseada no modelo 
de Kolb (1984), que considera a aprendizagem como um processo, no qual conceitos são 



 

 

derivados e modificados continuamente. No que tange a aprendizagem pelo conhecimento 
adquirido por proprietários/gerentes é proveniente de relacionamentos sociais, que ultrapassa 
os limites da organização, podendo incluir: fornecedores, clientes, familiares, amigos, entre 
outros.  

Essa dimensão da aprendizagem empreendedora estabelece uma proximidade maior 
com características do gestor, o fato do empreendedor ser mais ousado ou mais conservador 
interfere no processo de transformação. Traz ainda a noção de como o mercadinho ou 
qualquer outro setor pesquisado permite que o empreendedor adote o exploration como 
processo de transformação predominante ou o exploitation. Uma coisa não pode ser 
dissociada da outra, e isso pôde ser identificado nos relatos, onde o exploration é uma 
alternativa, geralmente quando expostos a situações não vividas anteriormente ou quando o 
que funcionava anteriormente já não pode ser aplicado na situação atual. 

 
4.4 Fatores que influenciam o processo de transformação 

 Politis (2005) aponta que existem fatores que influenciam o processo de 
transformação das experiências em conhecimento empreendedor. São eles: resultados de 
eventos prévios, lógica e racionalidade dominante e orientação de carreira. 

Os resultados de eventos prévios podem consistir no sucesso ou no fracasso 
proveniente de experiências anteriores. Ao serem questionados se vivenciaram experiências 
anteriores bem sucedidas que geraram aprendizagens a serem repetidas nessa nova 
oportunidade e se as ações novas por ele adotadas foram inspiradas por aprendizagens obtidas 
em experiências anteriores mal sucedidas, objetiva-se adquirir informações que permitam a 
análise de qual resultado foi mais relevante no momento de aproveitar uma oportunidade e/ou 
superar um desafio. 

Quanto aos resultados de eventos prévios, é normal que os entrevistados tenham 
vivenciado sucessos e fracassos durante sua jornada. Se os resultados anteriores forem 
positivos eles tendem a serem replicados em situações semelhantes, o oposto ocorre quando 
os resultados são negativos. A fala a seguir reforça essa ideia de predominância de eventos 
anteriores de sucesso no caso de E1. 
 

[...] o resultado positivo da experiência na transição de bar para mercadinho me deu 
mais segurança, aí a expansão de um negócio do qual eu já estava acostumada a 
cuidar me dava a ideia de que seria mais tranquilo. O aprendizado que tive com o bar 
também fez muita diferença, no armazenamento das mercadorias e no relacionamento 
com o cliente, por exemplo. (E1). 

 
E3 já vivenciou fracassos com outros funcionários, que a ajudaram a decidir sobre 

como agir, diante da equipe de trabalho problemática. Ela relata que teve experiências com 
outros funcionários de perceber que o andamento da empresa não ia bem quando alguém não 
trabalhava bem. Mas nunca de uma equipe inteira trabalhando mal. 

As perguntas 4d e 5d discutem os meios utilizados para colocar em prática as decisões 
quanto ao aproveitamento da oportunidade (P4) e a superação do desafio (P5), identificando 
se predomina o processo de causação ou efetuação. No aproveitamento da oportunidade, a 
maioria dos entrevistados relataram comportamentos que configuram um processo causal 
(E1, E3 e E4), ou seja, estabeleceram previamente um resultado, tentando diminuir os riscos 
inerentes à situações que demandam decisões importantes com um planejamento prévio. E1 
relata: 

 
Os meios que eu tinha era o dinheiro que tinha juntado com o bar, o terreno que já 
fazia um tempo que eu tinha comprado e eu tive que contratar um funcionário para 



 

 

fazer as entregas, porque do bar eu conseguia cuidar sozinha e no mercadinho eu ia 
precisar de ajuda. De certa forma eu tinha me preparado, tentei evitar me endividar no 
início do negócio. (E1).  
 

Para informatizar, E3 estava financeiramente confortável, a entrevistada salienta que o 
investimento era alto, pois além da aquisição de computadores, leitores e outros 
equipamentos, teve que contratar uma equipe para treinar e instalar o software. Já o 
empreendedor E4 afirma que quando resolveu fazer a reforma, tinha uma reserva, e que foi 
suficiente para o que tinha sido imaginado por ele. Como já tinha os compromissos 
fornecedores a hornrar e outras obrigações financeiras, ele não poderia investir tão pesado 
assim nessa reforma. Fez o básico para que pudesse funcionar, as melhorias que fossem 
necessárias, ele ia fazendo depois. Característica comum entre os entrevistados é que eles têm 
cuidado para não comprometer tanto a parte financeira. Principalmente porque as vendas 
variam de um mês para o outro e esse fator deve ser levado em consideração. 

E1 manteve o processo de causação diante dos desafios (P5), o que, segundo Politis 
(2005) quanto maior a confiança na causação como racionalidade dominante, maior é o grau 
do modo exploitative. A empreendedora confirma a predominância do exploitative, conforme 
exposto nas subseções anteriores, bem como, a causação como lógica dominante. Entretanto, 
as empreendedoras E2 e E3 passaram pelo processo de efetuação. Era a primeira vez que E3 
ia demitir uma equipe inteira, ela comenta que não tinha como prever um resultado, mas que, 
ao mesmo tempo, acreditava que teria que fazer isso. Foi aí que precisou do apoio de ex-
funcionários, tendo que buscar meios fora do mercadinho para conseguir superar o desafio. 
Como o desafio imposto a E2 consistia no crescimento de sua concorrência, e era a primeira 
ameaça nesse sentido que ela vivia. Logo, teve que apostar em um diferencial e não tinha 
como definir um resultado, só depois que as coisas fossem sendo colocadas em prática. Nesse 
caso, os meios para diversificar e se diferenciar dos demais demandou a compra de 
ferramentas de trabalho novas, ideias para o trabalho com carnes, mas não houve contratação 
de mão-de-obra para isso. 

O terceiro fator de influência consiste no estilo de carreira.Para identificar em que 
estilo de carreira o entrevistado se encaixa, P3 estabeleceu uma escala de pontuação que varia 
de 1 (Discordo totalmente) a 5 (Concordo totalmente). Pontuação que será atribuída a quatro 
afirmações pré estabelecidas pelo entrevistador. Através das pontuações foi possível avaliar a 
orientação de carreira dos entrevistados, vinculando esse parâmetro à experiências 
profissionais ao longo de sua vida.  

Para Politis (2005), empreendedores com uma orientação de carreira linear ou 
especialista podem, de uma forma mais ampla, focar em um modo exploitative de transformar 
uma experiência em conhecimento. 

As pontuações mais elevadas condizem com os estilos linear (E1 e E4) e especialista 
(E2 e E3), convergindo com o que Politis (2005) afirmou. Informação que reforça as escolhas 
e o modo que os entrevistados administram seus mercadinhos. Como todos os mercadinhos 
existem há mais de 10 anos, entende-se que durante todo esse tempo a dedicação profissional 
dos entrevistados era voltada majoritariamente à gestão do negócio. Portanto, é natural que 
exista um processo gradual de crescimento do empreendimento aliado à busca paulatina por 
qualidade. 

É nessa dimensão que acontece um maior detalhamento sobre o que de 
forma,consciente ou não, interfere no processo de transformação das experiências prévias em 
conhecimento empreendedor. Os resultados de eventos prévios de sucesso se sobressaem, 
bem como a causação lidera a lógica ou racionalidade dominante e por fim a orientação de 
carreira linear e especialista predominam entre os entrevistados. 
 
4.5 Síntese dos resultados da pesquisa 



 

 

 
 O Quadro 1 sintetiza os resultados apresentados anteriormente. Nele, o modelo de 
Politis foi separado nas dimensões que o compõe e nos desdobramentos dessas, como já foi 
dito. Trazendo trechos dos relatos dos entrevistados que se encaixam em cada uma das 
perspectivas elencadas. Desse modo, as conclusões expostas nesta seção ficam mais 
evidentes e são sustentadas pelas falas dos próprios empreendedores, de modo 
individualizado. 

Quadro 6 - Modelo de Politis aplicado a mercadinhos 
Aprendizagem Empreendedora Experiencial - Politis 

Dimensão Características E1 E2 E3 E4 

Experiência de 
carreira 

empreendedora 

Criar empresas Bar Não se aplica Loja de roupas Não se aplica 
Administrar 

empresas Digitadora Negócio 
familiar 

Vendas de 
cosméticos 

Vendas de 
rapaduras 

Setor específico Não se aplica Caixa de uma 
supermercado Não se aplica Não se aplica 

Conhecimento 
empreendedor 

Aproveitar 
oportunidades 

Fundação do 
mercadinho 

Construir um 
prédio novo 

Informatizar as 
vendas/compras 

Compra do 
terreno vizinho 

Lidar com as 
responsabilidades 
do novo negócio 

(desafio) 

“ [...] foram 
aproximadamen

te 5 meses de 
funcionamento 

em uma 
propriedade que 

tinha nos 
fundos do 

estabelecimento
. 

“Quando eu tive 
que repensar o 
meu negócio. 
Tive que me 
reinventar e 
focar em um 
diferencial.” 

“Substituir toda 
uma equipe (4 

pessoas), que não 
estava trabalhando 
com seriedade e a 

empresa 
enfrentava um 

período de 
decadência.” 

“[...] alguns 
contratempos da 

reforma 
ocasionaram a 
perda e avaria 

de 
mercadorias.” 

Processo de 
transformação 

Exploration Não se aplica 

“ [...] o 
mercado sempre 

está se 
atualizando e 
por isso eu 

acredito que 
devemos buscar 

novas 
experiências” 

“[...] veio a partir 
da necessidade 
que foi sendo 

criada na vivência 
do comércio, ela 
demandou que a 

gente 
informatizasse” 

“A atitude 
inédita foi 

mexer no capital 
de giro, porque 
eu só comprava 
as mercadorias à 

vista.” 

Exploitation 

“ Basicamente  
eu continuava 

fazendo o que já 
funcionava.” 

Não se aplica 

“ Sabia que 
inovar, buscar 

melhorias era um 
caminho certo.”  

“[..] é muito 
importante o 

ponto comercial 
ser próprio.”. 

Fatores que 
influenciam no 

processo de 
transformação 

Resultados de 
eventos prévios S S S e F S 

Lógica ou 
Racionalidade 

Dominante 
Causação *Causação/ 

Efetuação 
*Causação/ 
Efetuação Causação 

Orientação de 
Carreira Linear Especialista Especialista Linear 

Legenda      S- Sucesso   F- Fracasso  *Maior relevância 
Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa 
 

A partir desse confronto de ideias explicou-se de forma sintetizada como as dimensões 
do modelo de Politis (2005) estão inseridas na gestão dos mercadinhos através das vivências 
empreendedoras relatadas. Nas falas dos gestores percebe-se que eles sabem que aprendem 



 

 

de várias formas e com várias pessoas e situações. Todavia, por mais semelhante que seja o 
modelo de negócio, por pertencerem ao mesmo segmento, o comportamento dos gestores é 
balizado por questões intrínsecas e elas são manifestadas de forma involuntária, o que Politis 
(2005) inclui na dimensão dos fatores que influenciam no processo de transformação.  

 
5 Considerações Finais 

O objetivo geral do estudo realizado foi analisar o processo de aprendizagem 
empreendedora de gestores de mercadinhos cearenses. Sabendo que a aprendizagem de 
gestores em pequenos negócios ocorre de forma predominantemente prática, considerando 
que se dá de modo informal, através de sua experiência pessoal, da interação com indivíduos 
e organizações que fazem parte de seu ambiente profissional (clientes, fornecedores, outros 
empresários, associações, empregados). A escolha do modelo de Politis justifica-se pelo fato 
de considerar a aprendizagem empreendedora como um processo de aprendizagem 
experiencial, isto é, aprender fazendo na prática, que é convergente com o que acontece em 
pequenos negócios. Além disso, ele explora o processo de transformação (exploration e 
exploitation) das experiências em conhecimento empreendedor.  

A geração do conhecimento empreendedor favorece a prática empreendedora, no 
sentido de proporcionar maior segurança aos gestores para lidar com as responsabilidades do 
negócio, os quais atuam como catalisador desse processo de aprendizagem experiencial. O 
modelo de Politis permite que as particularidades inerentes aos gestores seja ressaltada, à 
medida que, diante de situações semelhantes eles podem adotar comportamentos distintos, 
que estão vinculados aos fatores que influenciam o processo de transformação do 
conhecimento. Nesse sentido, os resultados obtidos reforçam a orientação de carreira linear e 
especialista, a causação como lógica dominante e o sucesso como resultados de eventos 
prévios. 

As contribuições da aprendizagem empreendedora ficam nítidas quando os 
pesquisadores adotam um modelo como o de Politis, que propõe entender o alcance da 
aprendizagem para a gestão de negócios. Um ponto comum entre os gestores consiste na 
confirmação da importância das experiências anteriores (seja como empreendedor ou não) 
para a gestão do negócio. Os resultados obtidos com esses estudos ajudam a melhorar a 
gestão dos negócios estudados, serve também como background para quem deseja 
empreender nos setores estudados, pois os gestores avaliados, em sua maioria, tem 
experiência vasta no setor e o conhecimento empreendedor amplo.  

Dessa forma, visando ao aprofundamento dos estudos no campo da aprendizagem 
empreendedora, sugere-se a realização de pesquisas futuras que repliquem esse estudo em 
outros setores e com mais entrevistados e ainda realizem no mesmo setor, mas em empresas 
de grande porte e comparar como a aprendizagem ocorre, posteriormente. Outra sugestão é a 
de acoplar o modelo de Politis a outro modelo de estudo, podendo ser da área de decisão ou 
de motivação, validando a relação que existe entre esses modelos e essas áreas de uma forma 
prática. 

Algumas limitações foram identificadas durante a execução da pesquisa, entre elas 
destacam-se, a dificuldade de encontrar referências bibliográficas, no que diz ao setor 
estudado, pois os dados que foram acessados não eram tão específicos, bem como, o número 
de estabelecimentos a serem estudados era maior e distribuídos em outras cidades, mas, 
devido a questões de acessibilidade tornou-se inviável fazer. 
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RESUMO  
A inovação empreendedora se origina a partir de um processo de aprendizagem que é refletido 

nos produtos, processos ou serviços inovadores. Identificar como a aprendizagem dos 

empreendedores, mediante vivências, práticas ou experiências anteriores, desemboca em ações 

de inovação se torna relevante para os estudos em empreendedorismo. Primariamente esse 

estudo objetivou compreender como a aprendizagem experiencial é adotada pelos 

empreendedores, nas micro e pequenas empresas. Foi realizado um estudo de caso múltiplos 

com oito empreendedores do setor de serviços e os dados foram coletados por meio de 

entrevistas semiestruturadas e observação direta e documentos. Os resultados da pesquisa 

mostram que, as experiências profissional e pessoal, foram os principais modos pelo qual os 

empreendedores obtiveram insights para inovar. Nesse sentido, as inovações foram diversas e 

compreenderam, especialmente, inovações de marketing e de serviços.  

 

Palavras-chave: Aprendizagem empreendedora. Aprendizagem experiencial. Inovação. Micro 

e pequenas empresas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O conceito de inovação está intimamente ligado a figura do empreendedor, haja vista 

que uma de suas principais características é ser essencialmente um indivíduo que inova 

(MARTINS et al., 2014). O empreendedor é então o responsável por introduzir inovações nas 

empresas, assumindo os riscos da tomada de decisões, em relação aos efeitos positivos e 

negativos que estas podem acarretar para o contexto organizacional (GALINDO; MÉNDEZ-

PICAZO, 2013). 

Nessa conjuntura, tem-se que a inovação empreendedora se origina em um processo de 

aprendizagem produtiva, que emana do desenvolvimento de novos conhecimentos, que são 

filiados a um produto, processo ou serviço inovador, sendo essencial entender como ocorre o 



 

 

processo de aprendizagem, que permite verificar como os empreendedores desenvolvem a 

percepção de um novo produto ou serviço de sucesso (RAVASI; TURATI, 2005). 

Consoante ao exposto, Rupcic (2019) explana que a atividade empreendedora é 

composta por níveis elevados de estresse, risco e incerteza, sendo assim o fator substancial que 

pode diferenciar o sucesso e o fracasso dessas atividades é o processo de aprendizagem. Por 

isso, segundo a autora, é essencial compreender como o processo de aprendizagem se efetua 

nas atividades de empreendedorismo. 

Com isso, a aprendizagem experiencial se apresenta como um dos modos de 

aprendizagem que podem circundar o processo de obtenção de conhecimentos dos 

empreendedores. Contudo, de acordo com Mansoori (2017) as experiências só se tornam 

válidas para os empreendedores, quando passam por processos que envolvem a aquisição e 

assimilação de conhecimentos.  

Assim, o objetivo do presente manuscrito consiste em identificar como a aprendizagem 

experiencial é adotada pelos empreendedores, nas ações inovativas, das micro e pequenas 

empresas do setor de serviços. Desse modo, como a aprendizagem experiencial é adotada 

pelos empreendedores, nas micro e pequenas empresas do setor de serviços? é a questão 

de pesquisa que norteará este estudo. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A seguir, a fundamentação teórica explanará assertivas acerca da aprendizagem e 

inovação e da aprendizagem empreendedora experiencial. 

 

2.1 APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO  

Em tempos de instabilidade econômica, se faz necessário que as pessoas aumentem sua 

capacidade de inovação, de modo que essas melhorias ultrapassem a taxa de mudança exigida 

pelas organizações. Nessa dinâmica, os gestores devem perceber e compreender o processo de 

aprendizagem, para aplicá-lo da melhor forma em cada setor específico da empresa, uma vez 

que a inovação exige que, o conhecimento adquirido e o conhecimento existente sejam 

compartilhados na organização (BUCKLER, 1996; JIMÉNEZ-JIMÉNEZ; SANZ-VALLE, 

2011). 

A aprendizagem pode ser entendida como a “maneira pela qual os indivíduos 

transformam suas experiências, competências e conhecimento prévio em novos insights e novos 

conhecimentos” (CORBETT, 2005, p. 486). De modo similar, Silva e Burger (2018) entendem 

que aprendizagem e conhecimento caminham juntos e se implicam mutuamente, dessa forma, 

pode-se dizer que a aprendizagem é um processo que envolve a geração, codificação e 

transferência de conhecimento (MITRA, 2000), e se faz essencial para que ocorra a inovação 

contínua, bem como a criação de vantagens de desempenho (WESTERLUND; RAJALA, 2010) 

nas organizações. No nível individual a aprendizagem é extremamente significativa para as 

empresas e pode ser impulsionada por estímulos ambientais, internos e externos (MELLO; 

MACHADO; JESUS, 2010; WANG; WANG; HORNG, 2010). 

Evidencia-se que a aprendizagem pode ser catalizadora para a criatividade e inovação 

organizacional (GARAD; GOLD, 2019), dado que “organizações que aprendem são orientadas 

à capacitação, criação, aquisição e transferência de conhecimentos, o que reflete em novos 

conhecimentos e insights” (SILVA; BURGER, 2018, p. 11). Com isso, para que resultados 

organizacionais inovativos ocorram se faz necessário que a aprendizagem seja 



 

 

institucionalizada e disseminada nos domínios institucionais, bem como integrada ao cotidiano 

empresarial. 

A partir do entendimento que o conhecimento adquirido pelos empreendedores é de 

suma importância para a manutenção e inovação do seu negócio, evidenciam-se dois tipos de 

conhecimento que podem surgir no contexto empreendedor: o conhecimento explícito e o 

conhecimento tácito. Enquanto o conhecimento explícito se refere ao conhecimento que pode 

ser codificado e facilmente compartilhado, o conhecimento tácito se refere aos insights que os 

indivíduos podem ter, sendo mais difícil de formalizar e compartilhar (NONAKA, 2007), pois 

envolvem práticas, vivências e aprendizados singulares (REBERNIK; ŠIREC, 2007). 

Nessa perspectiva, o conhecimento tácito é a forma mais desejada para se desenvolver 

em uma organização, pois esse tipo de conhecimento é à base de uma vantagem competitiva 

sustentada, à medida que é difícil de ser expresso, codificado e transmitido, e, portanto, imitado 

por outras empresas. Assim, o conhecimento tácito é crítico para as organizações e pode ser 

uma solução para promover processos de inovação, sendo até considerado um diferencial das 

empresas que inovam (REBERNIK; ŠIREC, 2007; BITTENCOURT, 2012; PEREIRA; 

DATHEIN, 2012). 

Com o exposto, defende-se que a aprendizagem e a inovação são mediadas pelo 

conhecimento adquirido pelos empreendedores, por meio de processos de aprendizagem 

individual e/ou coletivo que envolvem experiências, percepções, práticas e outros fatores 

subjetivos que são necessários para que haja a captação, transformação e elaboração de 

inovações em seus empreendimentos. 

 

2.2 APRENDIZAGEM EMPREENDEDORA EXPERIENCIAL 

A aprendizagem tem recebido crescente atenção na literatura sobre empreendedorismo 

(NOGUEIRA, 2019). Esse fato pode ser justificado pela característica social e pelas 

experiências individuais e coletivas que esta engloba, tornando-a um processo contínuo que 

quando bem sucedido, pode ser aplicado e adaptado por outras pessoas, promovendo a 

aprendizagem em outros indivíduos (RAE; CARSWELL, 2000). 

Para Minniti e Bygrave (2001), a aprendizagem empreendedora pode ser compreendida 

como um algoritmo de um problema de escolha, que se repete, possibilitando a aprendizagem 

do empreendedor à medida que este acumula um conjunto de conhecimento subjetivo, baseado 

em suas experiências anteriores. Esses autores ressaltam que, o que é aprendido pode ser falho, 

mas os empreendedores também podem aprender com o fracasso. Sendo assim, a aprendizagem 

empreendedora envolve um processo de repetição e experimentação, que culmina na confiança 

empreendedora e no estabelecimento de um estoque de conhecimento. 

Quando o conhecimento adquirido pelos empreendedores é resultado das suas próprias 

experiências (pessoais, profissionais, etc.), considera-se que a aprendizagem ocorreu de forma 

experiencial. Ressalta-se que esse modo de aprendizagem é válido quando há a efetiva 

transformação da experiência humana em conhecimento (POLITIS, 2005) e quando o enfoque 

do empreendedor está na resolução de problemas (NOGUEIRA, 2019). 

Destarte, verifica-se que o contexto empreendedor é permeado pela possibilidade latente 

de obtenção de conhecimento via experiências particulares e essa visão, perpetuada por Kolb, 

é amplamente reconhecida no campo do empreendedorismo (LATTACHER; WDOWIAK, 

2020). Desse modo, entende-se que o processo empreendedor compreende um rico e dinâmico 

processo de aprendizagem que é alimentado pelas experimentações singulares dos 

empreendedores e, portanto, subjetivo, flexível e mutável. 



 

 

Finalmente, a concepção de que, o processo experiencial explora os resultados 

antecedentes do empreendedor, que resultam em conhecimento empreendedor, por meio de um 

processo de transformação, diverge das abordagens anteriores de aprendizagem, na pesquisa 

em empreendedorismo. Essa diferença é percebida, uma vez que nestas abordagens o processo 

de aprendizagem é retratado de forma estática, ou seja, refletem uma lógica causal entre a 

experiência prévia do empreendedor e o desempenho do novo negócio (POLITIS, 2005). Com 

isso, essa nova lente entende que a aprendizagem só ocorre, quando a experiência do 

empreendedor é transformada em um novo conhecimento, implicando em uma aprendizagem 

de sucesso quando os conceitos se derivam de uma experiência do empreendedor, que são 

continuamente modificadas (MAN, 2012). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa é caracterizada como qualitativa (CRESWELL, 2009) e esta foi a 

abordagem escolhida por ser considerada a mais adequada para atender ao objetivo 

determinado, considerando a necessidade de compreensão de significados e comportamentos 

socialmente construídos e contextuais (RICH; GINSBURG, 1999; PETTY; THOMSON; 

STEW, 2012). 

O indivíduo é a unidade de análise estabelecida, ou seja, para o estudo foi determinado 

que as inferências e análises fossem determinadas em relação as ações de inovação adotadas 

mediante a aprendizagem experiencial dos empreendedores dos casos estudados.  

Como estratégia de pesquisa adotou-se o estudo de caso, que se refere a um método que 

visa investigar fenômenos contemporâneos e pertencentes a vida real (YIN, 2010). Para 

Eisenhardt (1989) o estudo de caso compreende uma estratégia de pesquisa que investiga a 

dinâmica atual, em meio a configurações individuais e combina métodos de coleta de dados e 

evidências. Objetivando coletar evidências mais robustas a modalidade de estudo de caso 

adotada foi o estudo de múltiplos casos (YIN, 2010). Desse modo, foram selecionados oito 

empreendimentos de diversos segmentos e estes casos foram selecionados de acordo com o 

porte da empresa, seu setor de atuação e inovações adotadas. Esses critérios foram estabelecidos 

(EISENHARDT, 1989) devido a representatividade dos pequenos negócios para o Brasil, a 

relevância econômica do setor de serviços e o desejo de melhor desempenho no mercado, por 

meio da implementação de inovações, por parte dos empreendedores. 

Para a coleta de dados foram utilizadas entrevistas semiestruturadas e observação direta 

(YIN, 2010). Desta maneira, as entrevistas foram guiadas por um roteiro flexível, elaborado 

com base em categoria analítica e elementos de análise (TOZONI-REIS, 2009), dispostos no 

Quadro 1, e com apoio teórico da literatura. Destarte, sempre que necessário, perguntas que não 

estavam presentes no roteiro de entrevistas foram introduzidas para aprofundar as informações 

pretendidas.  
Quadro 1- Categoria analítica e elementos de análise 

Questão de Pesquisa Categoria Analítica Elementos de Análise 

Como a aprendizagem 

experiencial é adotada pelos 

empreendedores, nas micro e 

pequenas empresas do setor de 

serviços? 

Aprendizagem 

experiencial 

 

Experiência de carreira/pessoal do 

empreendedor, conhecimento acumulado 

mediante o exercício em cargos de gestão, 

conhecimento acumulado por meio da 

experiência no setor de atuação, experiência 

em empreendimento anterior. 
  Fonte: Politis (2005) e Man (2012) 

 



 

 

Sabendo-se disso, entrevistas semiestruturadas foram a principal fonte de evidências 

utilizadas no presente estudo, realizadas com os empreendedores de cada empresa selecionada, 

haja vista que são os responsáveis por adotar inovações em seus negócios. Vale destacar que 

em duas empresas foram entrevistados mais de um empreendedor, levando-se em consideração 

a sua participação no tocante a efetivação das ações inovativas. O Quadro 2 apresenta 

informações sobre as entrevistas realizadas em cada empresa, bem como a sua duração. 

 
Quadro 2- Empresas e entrevistas realizadas 

Empresa Segmento do serviço Entrevista 
Duração da gravação 

das entrevistas 

CASO A Agência de viagens Empreendedora A 00:45:57 

CASO B Assessoria de turismo Empreendedora B 01:04:52 

CASO C Hostel Empreendedor C 00:56:28 

CASO D Hostel e pousada Empreendedor D 01:39:22 

CASO E Pastelaria Empreendedora E 00:55:13 

CASO F Restaurante Empreendedoras F¹ e F² 00:48:06 

CASO G Barbearia Empreendedor G 00:31:30 

CASO H Studio esportivo Empreendedor(a) H¹ e H² 00:51:00 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022) 

 

Para que as entrevistas fossem realizadas cada empreendedor assinou um termo de 

consentimento o qual explicava o objetivo da pesquisa, identificava a pesquisadora e garantia 

sigilo das informações prestadas. Além de garantir o sigilo das informações fornecidas, o termo 

de consentimento previa o sigilo da identidade do negócio e do empreendedor, para os que 

assim desejassem. Dessa forma, apenas um empreendedor não permitiu que a sua identidade e 

a do negócio fossem divulgadas, em função disso, para manter um padrão e flexibilidade na 

análise dos dados, adotaram-se siglas para todos os casos. Todas as entrevistas foram gravadas, 

atendendo a autorização dos empreendedores, e os dados em áudio-gravações armazenados 

adequadamente (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2009). 

Por sua vez, as observações diretas foram imprescindíveis para a constatação de várias 

das inovações indicadas nos relatos dos empreendedores e auxiliaram para a tomada de notas 

destas, em contraste com as falas dos empreendedores. Desse modo, elas foram relevantes para 

averiguar, direta ou indiretamente, o impacto das inovações implementadas a partir das 

experiências dos empreendedores. 

Quanto à análise, os dados foram tratados de acordo com a análise de conteúdo 

preconizada por Bardin (1977), assim como pela técnica de cross-case analysis disposta por 

Eisenhardt (1989), por esta última possibilitar a identificação de padrões entre os casos 

estudados. Sabendo-se disso, a análise dos dados seguiu duas fases: a primeira obedeceu aos 

três polos cronológicos dispostos por Bardin (1977): pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação dos dados; e a segunda buscou integrar as 

semelhanças e diferenças entre os casos, a partir do estabelecido por Eisenhardt (1989). O 

Quadro 3 apresenta de forma resumida as fases realizadas para a análise dos dados. 

 
 

 

 



 

 

Quadro 3- Fases da análise dos dados 

PRIMEIRA FASE 

Pré-análise 

• Elaborar objetivos 

• Estruturar e organizar as transcrições e notas de campo 

• Formar e organizar os códigos a partir do modo de aprendizagem experiencial 

Exploração do 

material 
• Descrever analiticamente as transcrições e notas de campo 

Tratamento/ 

Interpretação 

• Categorizar as evidências mediante os conteúdos explícitos e implícitos nas 

mensagens expostas pelos empreendedores 

SEGUNDA FASE 

Cross-case 

analysis  

• Designar padrões entre os casos averiguados 

• Constatar semelhanças e/ou diferenças nos casos analisados 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022) 

 

Por fim, destaca-se que as principais limitações se referem as limitações da estratégia 

de pesquisa, dado a incapacidade de se realizar generalizações dos casos estudados, para demais 

casos de pequeno porte do setor de serviços, bem como aos possíveis vieses na interpretação 

dos dados (YIN, 2010). Contudo, como o intuito deste estudo foi o de entender contextualmente 

os resultados inovativos, mediante a transformação das experiências empreendedoras, um 

estudo quantitativo não seria pertinente, portanto, a possibilidade de não generalização 

estatística foi conscientemente aceita. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção, evidencia-se os achados da pesquisa, da mesma forma que se realiza 

comparações com a literatura, sempre que possível. 

 

4.1 APRENDIZAGEM EMPREENDEDORA EXPERIENCIAL E AÇÕES INOVADORAS 

A aprendizagem empreendedora experiencial é entendida como um processo no qual a 

formação do conhecimento do indivíduo ocorre, a partir da transformação da experiência 

(POLITIS, 2005; HUOVINEN; TIHULA, 2007). Nesse contexto, busca-se analisar as ações 

inovativas que foram implementadas pelos empreendedores entrevistados, por intermédio de 

novos conhecimentos criados a partir de suas experiências pessoais, profissionais, em 

empreendimento anterior, de gestão, técnicas/operacionais e/ou no setor de atuação do seu 

negócio. 

Para Csath (2012), a inovação é implementada nas empresas de pequeno e médio porte, 

basicamente por proprietários e/ou gerentes. Ainda segundo a autora, processos inovativos são 

predominantemente encontrados, mesmo em tempos de crise, em setores relacionados com 

serviços, como o comércio, serviços de saúde, turismo e indústria de alimentos. Esse fato foi 

observado nos casos estudados, nos quais ações de inovação foram constantemente adotadas 

pelos empreendedores, que fazem parte de diversos segmentos do setor de serviços. 

Adentrando aos aspectos da aprendizagem empreendedora, a experiência profissional 

prévia dos empreendedores entrevistados foi essencial para que inovações fossem 

implementadas em seus empreendimentos. Desse modo, percebe-se que as inovações 

relacionadas a adoção de novas cores, nome e logomarca da Empresa A foram provenientes das 

experiências profissionais da Empreendedora A, conforme seu relato: 

 
Eu trabalhava na área de hotelaria e comecei a verificar o que era que o outro segmento 

precisava, pois escutava os turistas no hotel, as conversas e ai você vai pensando, vai 



 

 

captando, vai raciocinando [...]. Então eu comecei a entrar nas agências e comecei a 

ver, a conhecer e fui aprendendo várias coisas que me foram despertando a vontade 

de ter a minha (EMPREENDEDORA A). 
 

[...] Eu não quis montar uma agência com nenhuma cor parecida, nem com azul, nem 

com verde e nem com um avião na logomarca, por que todas são assim. Eu quis uma 

coisa diferente já nisso, tanto que você vê que a minha agência tem outras cores, 

laranja com amarelo e ela tem os alvéolos de uma borboleta, o que é completamente 

diferente (EMPREENDEDORA A). 

 

A adoção de um formato integrado de comunicação (Caso B); o uso de software, que 

realiza análises estatísticas para a verificação do serviço prestado (Caso C); as informações 

prestadas aos clientes, antes mesmo de sua hospedagem ser efetivada (Caso D); a 

personalização da identidade do negócio (Caso G); e a introdução do treinamento funcional 

como uma nova modalidade de exercício (Caso H), foram ações influenciadas pela experiência 

profissional prévia dos empreendedores, indicando que a aprendizagem foi catalisada pela 

experiência prévia adquirida por estes e transformada em conhecimento, posteriormente, 

aplicado ao negócio em forma de ações inovadoras (CORBETT, 2005; GARAD; GOLD, 2019). 

Destaca-se que vivências anteriores e conhecimentos pré-existentes podem resultar em 

novos conhecimentos (MELLO; MACHADO; JESUS, 2010). Nesse sentido, verificou-se que 

a experiência pessoal dos empreendedores se apresentou como crucial para a adoção de 

inovações em seus negócios. Quanto ao Caso A, a implementação das ações inovativas descritas 

acima, também foram atribuídas pela empreendedora a sua experiência pessoal que envolve 

dezesseis anos de trabalho no setor de turismo e consequentemente atrela ao conhecimento de 

pessoas, com as quais houveram trocas de conhecimento e informações. No Caso B, a 

empreendedora também atribuiu as ações inovativas implementadas a sua experiência pessoal, 

haja vista que, a sua imagem está presente em variadas mídias sociais, para vincular a ideia de 

uma pessoa comum, com experiência pessoal em viagens aos serviços turísticos prestados por 

sua empresa. 

Como a inovação é uma das faces do conhecimento (CHAHARBAGHI; NEWMAN, 

1996), verificou-se que a aprendizagem experiencial dos Empreendedores C e G, mediante suas 

experiências pessoais, foram primordiais para que novos conhecimentos desembocassem em 

serviços pioneiros para o mercado sergipano. Dessa maneira, a experiência pessoal do 

empreendedor C possibilitou a fundação do primeiro hostel do estado, conforme relatou: “não 

tinha nenhum hostel no estado [...] isso em 2010 [...] e minha experiência foi importante para 

poder enxergar isso como uma oportunidade de negócio”, isto porque, a preferência para 

hospedagens do Empreendedor C, em viagens, era por hostels. Do mesmo modo, o 

Empreendedor G destacou que a concepção da primeira barbearia e bar do estado de Sergipe 

foi proveniente da sua vivência pessoal com serviços de conceitos não convencionais no 

exterior: 

 
[...] Eu consegui uma bolsa do ciências sem fronteiras e então passei um ano na 

Inglaterra estudando arquitetura [...]. Foi quando eu comecei a desenvolver a ideia de 

colocar um negócio que fosse diferente e justamente pelo que eu vivenciei no país foi 

que eu consegui trazer para Aracaju algo que não tivesse aqui [...]. Quando eu voltei 

para o Brasil [...] eu quis colocar negócios conjugados que pudessem convergir de 

alguma forma e ai a questão da barbearia junto com o bar, pois ambos possuem uma 

vertente masculina (EMPREENDEDOR G). 

 



 

 

Outras ações de inovação atreladas à experiência pessoal dos empreendedores C e G, 

referem-se, respectivamente, a adoção de características, símbolos e artefatos sergipanos e 

nordestinos na ornamentação de seu empreendimento, assim como a venda destes itens, para os 

turistas que desejarem; e a oferta de mais atrativos para os clientes, por meio de serviço de bar 

mais completo, com diversas opções de bebidas importadas e a disponibilização de sinuca para 

os jogos entre os amigos, na área do bar. 

Consoante ao exposto, no Caso F, a experiência pessoal das empreendedoras F¹ e F² foi 

primordial para que o restaurante com proposta inovadora para o mercado local fosse concebido 

e fundado, conforme a fala da Empreendedora F¹: “pessoalmente eu comecei a buscar, a estudar 

sobre nutrição e alimentação, mesmo sem ser da área, comecei a fazer isso para mim e como 

gostei e foi bom para a minha vida pessoal, surgiu a ideia de colocar o restaurante, vinculado a 

mercearia”. Já a experiência pessoal da empreendedora F² foi essencial para que esse 

restaurante com proposta inovadora saísse do papel para se tornar concreto, devido ao estilo de 

vida que esta possui, que diz respeito a investir no que se gosta de fazer e trabalhar com o que 

se acredita: “minha experiência pessoal foi determinante para a concepção do negócio, por que 

ela vem de uma vivência que traz a necessidade de trabalhar com o que eu acredito, com o que 

eu gosto, de uma maneira mais leve, pelo produto em si, que tem a ver com a minha consciência 

de vida”. Desse modo, verificou-se que as experiências singulares das empreendedoras do Caso 

F resultaram em conhecimento suficiente para a promoção de serviços inovadores para o 

mercado local (LATTACHER; WDOWIAK, 2020). 

As experiências pessoais dos empreendedores, dos casos analisados, originaram 

conhecimentos de forma contínua (POLITIS, 2005) e estes foram convertidos em inovações 

para seus negócios. Isto posto, a experiência pessoal dos empreendedores D e E, também foi 

responsável pela introdução de ações inovadoras em seus empreendimentos. Assim sendo, a 

criação de novos espaços de lazer (piscina, redário e churrasqueira), bem como os eventos que 

serão realizados, voltados a públicos específicos, como a terceira idade, LGBT e casais, 

referem-se as inovações adotadas pelo Empreendedor D, pois segundo este “isso no turismo 

chama-se turismo de experiência e o turismo de experiência é motivado por inovações”, dado 

que “o turista hoje não quer mais tirar uma foto da comida, não quer mais tirar uma foto do filé 

do artesanato, se possível ele quer tirar uma foto aprendendo a fazer o filé”, enquanto que o uso 

de temperos e ervas orgânicas e a utilização de itens como tapetes, jogos americanos de crochê 

e a climatização de toda a casa, foram as ações inovativas introduzidas pela empreendedora E 

devido sua experiência pessoal, conforme seu destaque: “sempre gostei das coisas nos mínimos 

detalhes”. Salienta-se que os eventos implementados pelo empreendedor D servirão como ponte 

para que ações inovativas de marketing sejam adotadas, mediante a divulgação destes eventos 

em mídias sociais: “hoje em dia você faz eventos como esses, nem que sejam doze no ano, um 

por mês, mas eles geram muita mídia espontânea, por que depois vai para o instagram, vai para 

o facebook [...]”. 

Por fim, quanto à experiência pessoal, verificou-se que esta é uma fonte eficaz para o 

surgimento de várias ideias inovadoras no caso H. Primeiramente, vale ressaltar que a 

introdução do treinamento funcional como uma nova modalidade para o studio, também pode 

ser classificada como advinda da experiência pessoal do empreendedor H¹, por este ser atleta 

de lutas marciais, fato que despertou o interesse por esta nova modalidade já praticada entre os 

lutadores e que é sucesso entre os clientes. O surfe foi mais uma modalidade introduzida aos 

serviços ofertados pelo studio, proveniente da vivência de ambos os empreendedores do caso 

H, já que estes são surfistas: “a gente trouxe o surfe que é uma inovação para o nosso studio; 



 

 

trouxemos as aulas de surfe, desde o início, quando inauguramos e isso se deu ao fato de sermos 

surfistas”. Nota-se que a vivência como atletas possibilita o surgimento de insights para o 

negócio, nesse sentido, a percepção dos empreendedores do caso H de que a prática de 

atividades – como a corrida, o crossfit e o triatlo –, surgem como moda no mercado fitness e 

cada vez mais são realizadas sem a devida preparação física, os despertou para uma ação 

inovativa voltada para a preparação física prévia destas atividades de alto esforço físico, 

atuando na prevenção e até reabilitação, para os casos de lesão. 

A proposta de aulas personalizadas é mais uma ação inovativa, originária da experiência 

pessoal dos empreendedores como atletas, pois estes acreditam que enquanto atletas, as pessoas 

precisam de planos de aulas individualizadas. Já a introdução de serviços de estética e 

fisioterapia ao empreendimento adveio de uma sócia do negócio, que tem experiência na área 

e ajudou a incrementar os serviços, ampliando o seu foco de mercado, conforme segue a fala 

da Empreendedora H²: “[...] logo depois colocamos também a parte de estética. [...] Tivemos 

até de ampliar o espaço, por que a sala ficou pequena e foi a sócia que teve a ideia, por que, ela 

já trabalhava com estética corporal e ela somou com uma menina excelente em estética facial”. 

Esse fato indica que as experiências individuais e coletivas vivenciadas pelos empreendedores 

podem se interligar e promover um processo de aprendizado contínuo e bem sucedido (RAE; 

CARSWELL, 2000). 

Tanto o Empreendedor H¹ como a Empreendedora H² declararam possuir conhecimento 

técnico/operacional prévio, na modalidade de treinamento funcional, devido a comum 

experiência como atletas, assim como, em ocasião de suas profissões de educador físico e 

bombeira, respectivamente. Nessa conjuntura, as vivências prévias foram responsáveis pela 

sólida construção de conhecimentos necessários para que o treinamento funcional fosse 

introduzido como uma nova modalidade para o mercado local (POLITIS, 2005; LATTACHER; 

WDOWIAK, 2020). 

Finalmente, a ideia de adotar um nome inovador para a agência; e a utilização de taças 

previamente geladas para servir as bebidas aos clientes, refletem as ações de inovação que 

foram implementadas pelas empreendedoras A e E, respectivamente, mediante a experiência 

de ambas em empreendimento anterior. 

A Figura 1 apresenta uma compilação dos tipos de inovação, provenientes da 

aprendizagem experiencial dos empreendedores, dos casos estudados. 

 
Figura 1- Aprendizagem empreendedora experiencial e tipos de inovação 

 
    Fonte: Elaborada pelas autoras (2022) 



 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados da presente pesquisa apontam que o modo de aprendizagem experiencial 

é basilar para que os empreendedores, dos empreendimentos pesquisados, adquiram 

conhecimentos necessários para a adoção de ações inovadoras. Contudo, verifica-se que essas 

inovações são em sua maioria de cunho incremental, fato que não diminui a sua importância, 

dado que as inovações incrementais possuem destacada relevância para todos os tipos de 

negócio e, principalmente, para os de pequeno porte, devido as suas diversas limitações 

estruturais, financeiras e técnicas. Destaca-se ainda que nenhuma das inovações relatadas pelos 

entrevistados foram tecnológicas, e esse achado coaduna com a sabida dificuldade de 

desenvolvimento e/ou implementação dessa forma de inovação nos pequenos 

empreendimentos. 

As experiências, profissional e pessoal, foram os principais modos pelo qual os 

empreendedores obtiveram insights para inovar. Nesse sentido, as inovações foram diversas e 

compreenderam, especialmente, inovações de marketing e de serviços. Por meio da 

experiencial pessoal ou profissional os empreendedores de todos os casos estudados puderam 

alcançar melhores resultados inovativos que culminaram desde melhorias internas ao 

desenvolvimento de serviços pioneiros para o estado sergipano. No entanto, salienta-se que as 

experiências, técnica e de empreendimento anterior, também se mostraram frutíferas para a 

concepção de inovações, em alguns dos casos. 

As experiências prévias dos empreendedores entrevistados desembocaram em 

conhecimento suficiente para que ações inovativas fossem realizadas. Isto posto, os negócios 

puderam alcançar melhor desempenho, interno e externo, além de estabelecerem inovações 

contínuas, necessárias para constituir competitividade de mercado e crescimento 

organizacional, mediante um ciclo de aprendizagem próprio e subjetivo. Portanto, indica-se que 

estudos futuros busquem identificar os fatores necessários para o estabelecimento de um 

processo de aprendizagem que possa ser assimilado pelos empreendedores de pequenos 

negócios, para que suas experiências subjetivas possam ser elencadas e sistematizadas, em um 

processo orgânico, no intuito de que outros empreendedores aprendam sistematicamente a 

utilizar suas experiências pessoais como forma de introduzir inovações em seus negócios.  
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Resumo: O objetivo da pesquisa consiste em propor um conjunto de indicadores de 

mensuração de impacto que permita avaliar os resultados das intervenções realizadas por uma 

escola social. Metodologicamente, adotou-se abordagem qualitativa, com pesquisa documental 

e entrevistas com gestores da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco. O modelo foi 

desenvolvido a partir dos indicadores sugeridos pela plataforma IRIS, sistema que orienta no 

processo de conversão e tradução das intenções em resultados de impacto. O modelo de 

avaliação de impacto proposto consolidou-se em 67 indicadores de avaliação das atividades da 

escola. A contribuição do estudo consiste em apresentar uma metodologia de definição de 

indicadores de avaliação de impacto que pode ser implementada por diferentes negócios de 

impacto e especificamente apresentar indicadores úteis para escolas sociais e projetos 

direcionadas à educação profissional de indivíduos inseridos em um contexto de restrição 

socioeconômica. 

 

Palavras-chave: Impacto social. Mensuração de impacto. Indicadores de impacto. 
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1 Introdução 
 

A tônica sobre impacto vem sendo trabalhada em várias áreas do conhecimento. Temas como 

negócios com impacto social têm aumentado a curiosidade principalmente na área da administração 

sobre o que seria impacto social e qual seria o impacto social de um negócio. As organizações, tanto 

para seguirem critérios legais quanto para obterem o aval dos consumidores, cada vez mais, estão se 

preocupando com o impacto social, ou seja, a mudança ou efeito social que causam, pois dependem da 

sociedade para continuarem atuando (MAZZA et al, 2016). 

A questão do impacto social e os desafios colocados por um contexto de grandes mudanças à 

escala global, têm obrigado a repensar as respostas que as sociedades produzem para a sua própria 

coesão. Num contexto muito marcado pela crescente importância do digital e mudanças no tempo e no 

espaço, também social, além do econômico, tem criado oportunidades e a emergência de modelos de 

negócio e de desenvolvimento com impacto social (BARROS; GOUVEIA, 2018). 

Há uma crescente preocupação de gerar pesquisas que ajudem a entender problemas sociais 

complexos e proponham possíveis encaminhamentos, senão soluções, para esses problemas 

(LAZZARINI, 2017). Apesar do contexto e relevância do tema, não há uma visão consensual e 

abrangente sobre como a atividade de mensuração de resultados sociais deve ser realizada, ou seja, 

quais os métodos que devem ser utilizados. Notam-se pesquisas surgindo nos últimos anos sobre 

mensuração, contudo esse campo ainda não está bem estruturado (SO; STASKEVICIUS, 2015; 

MURAD; CAPPELLE; ANDRADE, 2020).  

Um dos maiores desafios no campo do desenvolvimento e da gestão dos negócios sociais 

contempla a análise e medição dos seus impactos, pois eles fogem ao padrão da economia tradicional 

que tem na lucratividade o seu principal indicador (COMINI, 2016). Para avaliar o impacto é necessário 



 

 

se pautar em determinados indicadores, os quais permitam identificar informações que apresentem as 

mudanças derivadas de uma intervenção, e assim sejam utilizados para monitoramento e avaliação 

(CHURCH; ROGERS, 2006; MURAD; CAPPELLE; ANDRADE, 2020).  

Na prática, existe o reconhecimento quanto à importância da mensuração de impacto social, ao 

mesmo tempo em que são encontrados desafios quanto ao desenvolvimento de indicadores para 

mensurar os resultados obtidos pela organização. Inclusive no que diz respeito à formalização de um 

instrumento para medir impacto que seja conhecido e compreendido pelos envolvidos nos projetos 

(TYSZLER, 2007; KUYUMJIAN; SOUZA; SANT’ANNA, 2014). Assim, a temática de medição do 

impacto social tornou-se uma preocupação fundamental para acadêmicos e profissionais (LUO; KAUL, 

2019; RAWHOUSER; CUMMINGS; NEWBERT, 2019; BARNETT; HENRIQUES; HUSTED, 

2020). 

Considerando a demanda de as empresas precisarem identificar o impacto gerado por seus 

negócios; a necessidade de se gerar pesquisas que abordem e ajudem a entender os problemas sociais 

complexos e proponham possíveis encaminhamentos para esses problemas; a ausência de um consenso 

quanto à forma e métodos de se mensurar o impacto dos resultados sociais, este estudo tem como 

objetivo propor um modelo de avaliação para um negócio social, no caso a Escola de Gastronomia 

Social Ivens Dias Branco (EGSIDB). 

A EGSIDB, inaugurada em 2018,  integra o projeto de urbanização do Morro de Santa Terezinha, 

no bairro do Mucuripe em Fortaleza-CE, um território de alta vulnerabilidade social, sobretudo para os 

jovens. Foi concebida com a proposta de assumir o papel de influenciar positivamente essas populações, 

gerando novas possibilidades e perspectivas de vida. Neste contexto, oferece formações gratuitas que 

estimulam o protagonismo cultural e social de jovens, homens e mulheres por meio da gastronomia 

(GASTRONOMIA SOCIAL, 2021). A escola tem um papel importante na potencialização da atividade 

empreendedora no ramo alimentício dentro da comunidade, oferecendo perspectivas de aprendizagem 

dentro de um contexto de restrição socioeconômica. 

O tema se apresenta relevante visto que os stakeholders valorizam mensurações. Isso ocorre, 

principalmente, quando estes são capazes de monitorar os prós e contras tangíveis e intangíveis, 

auxiliando nas tomadas de decisão e na comparação e compreensão das organizações. Essa valorização 

da mensuração é ainda mais forte quando se trata de organizações ou atores financiadores, podendo 

esses ser públicos ou privados (ANTONIE, 2012; HADAD; GAUCA, 2014; KUNTTU, 2017; SANDRI 

et al, 2021). Ainda nesta perspectiva, as ações das organizações atingem as pessoas de formas e níveis 

diferentes, precisando existir uma contabilização disso, quanto mais as empresas entenderem seus 

efeitos mais facilmente conseguirão maximizar seus benefícios sociais (ANTONIE, 2012; SANDRI et 

al, 2021). Por fim, em um ambiente onde as atividades sociais tem desafios para serem financiadas, os 

negócios sociais – empreendimentos que combinam retorno financeiro com geração de impacto social 

por meio de serviços que melhoram a qualidade de vida de comunidades de baixa renda – vêm atraindo 

atenção (BRANDÃO; CRUZ; ARIDA, 2014). 

 

2 Referencial Teórico 
 

A definição de impacto vem do latim impactus, estabelecido como o efeito diretamente atribuível 

a uma ação ou projeto ou atividade com o esforço para atingir um fim estabelecido. O impacto social 

de projetos setoriais e coletivos não vem de uma ação unidirecional de um stakeholder, mas de um 

conjunto de incrementos que acontecem desde o patrocínio da iniciativa até a aplicação das soluções e 

a sua apropriação pelos usuários, comunidades e territórios (BARROS; GOUVEIA, 2018). 

Para Finsterbusch (1982) o impacto social é um conceito que se refere a consequências sociais 

de ações de indivíduos, grupos, organizações, comunidades ou outras unidades sociais. Barrow (2002) 

e Ebrahim e Rangan (2014) discorrem que impacto social é uma mudança significativa ou duradoura 

na vida das pessoas provocada por uma ou mais ações. Serje (2017) apresenta o conceito de impacto 

social como sendo mudança no ambiente humano provocada por ações ou eventos. 

A International Association for Impact Assessment (IAIA), organizada em 1980, é a rede global 

líder em melhores práticas no uso de avaliação de impacto para tomada de decisão sobre políticas, 

programas, planos e projetos. Congrega pesquisadores, profissionais e usuários de vários tipos de 



 

 

avaliação de impacto de todas as partes do mundo (IAIA, 2021). A avaliação de impacto é definida pela 

Associação Internacional de Avaliação de Impacto como sendo o processo de identificação das futuras 

consequências de uma ação em curso ou proposta. Sendo impacto definido como a diferença entre o 

que aconteceria sem a ação e o que aconteceria com a ação (IAIA, 2009, p.1). 

A avaliação de impacto é uma entre várias abordagens que respaldam políticas baseadas em 

evidências, incluindo o monitoramento e outros tipos de avaliação (GERTLER et al., 2018). Os autores 

discorrem, ainda, que as avaliações de impacto são um tipo particular de avaliação que procura 

responder a uma pergunta específica de causa e efeito, do tipo: qual é o impacto, ou efeito causal, de 

um programa sobre um resultado de interesse? 

Avaliação de impacto é um tipo de avaliação que se propõe fornecer evidências sobre os impactos 

produzidos, ou que se espera produzir, com o intuito de identificar ou comprovar que os impactos foram, 

pelo menos em parte, gerados pelo projeto, programa, política ou negócio. É mediar às mudanças mais 

complexas, na vida das populações do projeto, de grupos setoriais de empreendimentos (BARROS; 

GOUVEIA, 2018).  

O Impact Management Project (IMP), que reúne uma comunidade de mais de 2.000 profissionais 

para compartilhar as melhores práticas, aprofundar-se em questões técnicas e identificar áreas onde é 

necessário mais consenso na medição e gestão do impacto, conceitua impacto como sendo uma 

mudança em um resultado causado por uma organização, podendo este impacto ser positivo ou 

negativo, intencional ou não intencional (IMP, 2021). 

 É neste contexto que a presente pesquisa será desenvolvida, no contexto do impacto social, da 

avaliação de impacto, considerando-se o efeito causal ou transformação social ocorrida por ocasião de 

algum projeto, programa ou política pública.  

 

2.1 Avaliação de impacto social 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a avaliação pode ser conceituada como uma 

apreciação rigorosa e independente das atividades concluídas ou em andamento para determinar até que 

ponto elas estão a alcançar os objetivos estabelecidos (CIRINO; LIBÂNIO, 2020). Avaliação do 

impacto social consiste em ocorrência de mudanças em uma comunidade, população ou território em 

uma relação causal entre a mudança e a variável, ou seja, mudanças que são diretamente atribuídas às 

ações do negócio (BRANDÃO; CRUZ; ARIDA, 2014; BARROS; GOUVEIA, 2018). Roche (2002) 

discorre que avaliação de impacto social corresponde à análise sistemática das mudanças nas vidas das 

pessoas, ocasionadas por determinada ação ou série de ações. Essas mudanças podem ser duradouras 

ou significativas, positivas ou negativas, planejadas ou não. Chavez e Valenzuela (2019) adotam o 

conceito de avaliação de impacto social como a variação no comportamento de algum componente da 

dinâmica social registrado em decorrência de algum projeto ou política. 

Diferentes métodos, modelos e técnicas são utilizados na pesquisa de avaliação de políticas e 

programas públicos, sendo essa última classificada segundo vários critérios (CIRINO; LIBÂNIO, 

2020). Carol Weiss propôs uma alternativa de avaliação, denominada Theories of Change. De acordo 

com Weiss (1995) essas iniciativas têm o potencial não apenas para fazer o bem, mas para entender 

como, quando e porque o bem está sendo realizado (MURAD; CAPPELLE; ANDRADE, 2020). 

Para Rogers e Weiss (2007), uma avaliação tem que envolver um trabalho que possibilite definir 

e medir processos psicossociais, fisiológicos, econômicos, sociológicos, organizacionais, dentre outros, 

formando projetos que tem bases em premissas melhor concebidas. Para tanto, os avaliadores precisam 

ter conhecimento a respeito de questões sociológicas em busca de pistas para formulações válidas, 

desenvolvendo assim intervenções sociais que resultarão em um impacto positivo (MURAD; 

CAPPELLE; ANDRADE, 2020). 

As abordagens de medição de impacto podem ter quatro propósitos distintos: sinalizar intenção 

de gerar impacto; monitorar indicadores e metas socioambientais; estabelecer atribuição causal, isto é, 

se as mudanças detectadas realmente não ocorreriam sem o projeto; ou comparar intervenções em áreas 

distintas, usualmente por meio de monetização dos impactos como forma de estabelecer uma régua 

comum de medição (LAZZARINI; NARDI; CABRAL, 2021).  

As avaliações são análises periódicas e objetivas de um projeto, política ou programa planejado, 

em andamento ou concluído. As avaliações são usadas seletivamente para responder perguntas 

específicas relacionadas ao desenho, à implementação e aos resultados. Ao contrário do monitoramento, 



 

 

elas são realizadas em pontos separados no tempo e, geralmente, buscam uma perspectiva externa de 

especialistas. O seu desenho, método e custo variam substancialmente, dependendo do tipo de pergunta 

que a avaliação tenta responder. Em geral, as avaliações compreendem questões com perguntas do tipo 

descritivas, em que procuram saber o que está o correndo (GERTLER et al, 2018). 

A avaliação de um programa social pode envolver diversas etapas: análise da proposta em que se 

examina se o programa é importante e relevante para o objetivo pré-definido; análise da implementação, 

ocasião em que é possível avaliar se o projeto está sendo conduzido conforme o planejado; análise dos 

resultados, momento em que se analisa se o programa implementado atingiu os objetivos previamente 

definidos e, por fim, análise dos impactos, entendidos como resultados e efeitos da intervenção a longo 

termo e que se mantêm mesmo após o término da intervenção (BAUER, 2010). 

A teoria da mudança apresenta teses que dialogam com a cadeia de valores de um programa ou 

negócio social. Esta cadeia é composta pelos planos e pelos resultados esperados, conforme Figura 1 

(BRANDÃO; CRUZ; ARIDA, 2014). 

 
Figura 1 – Cadeia de valores de impacto 

 
                       

Planos                                                                   Resultados esperados 

 

Fonte: Adaptado de Brandão et al (2014). 
 

Os inputs correspondem aos recursos necessários para operacionalização do programa. As 

atividades são as atividades a serem realizadas. Os outputs são os produtos que tem alcance imediato 

das atividades. Já os resultados, também denominados de outcomes, são as mudanças geradas no 

público-alvo e mudanças na vida de indivíduos e famílias. Por fim, o impacto representa o impacto 

estrutural e as mudanças geradas no sistema social (BRANDÃO; CRUZ; ARIDA, 2014; GERTLER et 

al, 2018; SUGAHARA; RODRIGUES, 2019). 

De forma complementar, outros autores diferenciam os conceitos de resultados e impactos, a 

saber: resultados, também nominados de outcomes, são associados a efeitos de curto e médio prazo, 

enquanto que impacto está associado aos resultados de longo prazo, os quais correspondem a ir além 

de avaliar apenas o que aconteceu após uma intervenção (BAUER, 2010). 

Gertler discorre que as avaliações se concentram nos processos, condições, relações 

organizacionais e ponto de vista dos stakeholders; perguntas normativas: comparam o que está 

ocorrendo ao que deveria ocorrer. Avaliam atividades e se as metas estão sendo alcançadas ou não. As 

perguntas do tipo normativas podem se aplicar a insumos, atividades e produtos; perguntas de causa e 

efeito: com foco na atribuição, tem como princípio questionar a diferença que as intervenções exercem 

nos resultados (GERTLER et al, 2018). 

 

2.2 Métodos de avaliação de impacto 

A literatura discorre sobre diferentes formas de avaliar o impacto, e essa diversidade está ligada 

ao fato de que os empreendimentos variam de tamanho, capacidade, atividades, foco e objetivos, assim, 

não existe um modelo único adequado para todas as organizações. Portanto, as iniciativas tem o desafio 

de encontrar uma metodologia apropriada para a sua realidade e para os diferentes interesses de impacto 

(GRIECO; MICHELINI; LASEVOLI, 2014; SANDRI et al., 2021). 

Dentre as formas de avaliação, adota-se nesse estudo o Impact Reporting and Investment 

Standards (IRIS). O IRIS busca uniformizar a linguagem utilizada no âmbito dos investimentos de 

impacto, de modo a servir como um “dicionário”, no qual cada conceito era definido e explicitado 

(LAZZARINI et al, 2015).  

O IRIS, também nominado como IRIS +, desenvolvido em 2009, pela Global Impact Investing 

Network (GIIN), é o sistema geralmente aceito para medir, gerenciar e otimizar o impacto. É um bem 
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público administrado pelo GIIN (BRANDÃO; CRUZ; ARIDA, 2014; SILVA; GONÇALVES-DIAS, 

2015; BARROS; GOUVEIA, 2018; IRIS, 2021). 

 IRIS + é um sistema contendo um catálogo de métricas com categorias específicas dentro das 

quais indicadores são apresentados e descritos. Propõe uma forma padronizada de mensurar o impacto 

dos negócios sociais, disponibilizando: métricas financeiras; métricas operacionais, que avaliam as 

políticas de governança; métricas referentes ao desempenho do produto ou serviço e os benefícios 

sociais alcançados; métricas que descrevem e quantificam o impacto do negócio no setor ao qual 

pertence; métricas de desempenho social, que descrevem e quantificam o progresso do impacto social 

pretendido pelo negócio. Para cada métrica são estabelecidos indicadores tangíveis que auxiliam no 

processo de avaliação do impacto, bem como servem de subsídios para as tomadas de decisões dos 

empreendedores e/ou investidores. O catálogo possui 05 grupos de indicadores distribuídos nas 

seguintes categorias: descrição da organização, descrição do produto, performance financeira, impacto 

operacional, impacto do produto (BRANDÃO; CRUZ; ARIDA, 2014; SILVA; GONÇALVES-DIAS, 

2015; BARROS; GOUVEIA, 2018). 

Os indicadores relacionados pelo IRIS+ são quantificáveis e podem ser classificados como 

referentes aos produtos (outputs) das intervenções (BRANDÃO; CRUZ; ARIDA, 2014).  

O sistema IRIS + permite aos investidores e outras partes interessadas de investimento de impacto 

medir e descrever o desempenho de impacto usando uma linguagem comum: os conjuntos de métricas 

principais IRIS + e o Catálogo de métricas IRIS. Além de permitir que investidores e empresas 

compartilhem o desempenho de impacto expectativas e resultados, a semelhança também possibilita, 

ainda, reduzir a carga de relatórios sobre as empresas. Apoiado por evidências e com base nas melhores 

práticas, IRIS + Core Metrics Sets podem ser usados para avaliar os efeitos de qualquer investimento 

ou empreendimento nas cinco dimensões de impacto (IRIS, 2021). 

 

3 Método da Pesquisa 
 

No que diz respeito à abordagem metodológica, propôs-se o uso de investigação qualitativa, com 

os respectivos dados coletados em campo por meio de entrevista semiestruturada e pesquisa documental 

(COLLIS; HUSSEY, 2014). 

O lócus da pesquisa é a Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB), um centro 

de pensamento, inovação, experimentação e de produção de conhecimento sobre gastronomia e cultura 

alimentar. Localizada no nordeste do Brasil, tem sede em Fortaleza, Ceará (GASTRONOMIA 

SOCIAL, 2021). A proposta pedagógica da EGSIDB está distribuída em: cursos básicos, definidos 

como cursos livres cujo objetivo principal é iniciação ao mundo da cultura alimentar e da gastronomia, 

mas que oferecem, também, atualizações temáticas. Com ênfase em panificação e confeitaria, partem 

de percursos formativos que seguem uma estrutura de módulos-ensino-aprendizagem autônomos, 

contudo, articulados entre si, (en)caminhando (com) o aluno para uma formação que respeita o estado 

da arte de seus repertórios, e dos professores, nas áreas de pães e doces. Nesse sentido, a autonomia do 

estudante se constitui conceito orientador do processo de construção do conhecimento: o que pode 

acontecer independente do quantitativo de horas/cursos acumulados, conforme interesse do inscrito 

(GASTRONOMIA SOCIAL, 2021). 

Ao todo, são oferecidos anualmente, 12 turmas dos 03 segmentos, totalizando 280 alunos 

inscritos. Cada percurso profissional tem duração média de três meses, onde os alunos têm a 

oportunidade de participar de feiras, festivais, congressos, masterclasses, entre outros. Portanto, a cada 

ano serão realizadas, em cada turno, três edições de cada percurso profissional (confeitaria, panificação 

e cozinha básica), com 18 cursos e 480 inscrições/ano; laboratório de criação: espaço de fomento à 

pesquisa, que propicia o desenvolvimento de produtos e/ou processos e experimentações na seara da 

cultura alimentar e gastronomia. Funciona em regime de imersão, através de processos formativos de 

excelência, desenvolvidos em torno das propostas previamente selecionadas a partir de edital. Os 

pesquisadores recebem uma bolsa e orientação de mentores que conduzem a qualificação dos projetos 

por meio de oficinas, palestras e masterclasses. O percurso tem uma duração de 10 meses e ao final os 

pesquisadores apresentam os resultados dos processos, produtos e devolutivas sociais 

(GASTRONOMIA SOCIAL, 2021). 



 

 

De agosto/2018 a julho/2021, conforme dados disponibilizados pela equipe técnica da EGSIDB, 

foram contabilizadas 55.302 pessoas inscritas para os cursos ofertados pela Escola, sendo que do total 

de inscritos, foram selecionados/ habilitados 10.569 alunos. Ou seja, do total de inscritos têm-se que 

19% conseguiram garantir vaga para participarem dos cursos promovidos pela Escola. 

A pesquisa ocorreu em duas etapas: primeiro, realizou-se o levantamento de indicadores pela 

prataforma IRIS+ e, segundo, os indicadores foram apresentados pelos gestores da EGSIDB, 

responsáveis pela avaliação de impacto. 

 

3.1 Etapa 1: Levantamento de indicadores 

A pesquisa utilizou-se da plataforma IRIS, também denominada IRIS+. O primeiro passo, 

contemplou a identificação de quais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estariam 

alinhados com as prioridades de impacto da EGSIDB. Selecionou-se os ODS: 1- erradização da 

pobreza, 2- fome zero, 4- educação de qualidade, 5- igualdade de gênero, 8- emprego digno e 

crescimento econômico, 10- redução das desigualdades e 12- consumo e produção responsáveis. 

Definidos os objetivos, o próximo passo foi o de indicar a categoria de impacto que melhor descreve a 

área de atuação da EGSIDB. Esta identificação foi feita conforme o rol de categorias, sendo a categoria 

de Educação a categoria selecionada na plataforma. 

Mediante a inserção destas informações, o sistema gerou e filtrou o tema de impacto que está 

alinhado as prioridades de impacto da EGSIDB, bem como indicou os principais objetivos estratégicos 

para a abordagem da Escola, conforme demonstrado na Figura 2. 

 
Figura 2 – Tema de impacto e objetivos estratégicos da EGSIDB 

 
Fonte: IRIS (2021). 

 

Com a estrutura gerada, a plataforma filtrou um conjunto de indicadores básicos, nominado no 

sistema de métricas, para medir cada um dos três objetivos estratégicos relacionados a EGSIDB. Mais 

adiante, procedeu-se com a organização das métricas em painel, usando o auxílio do software de 

planilha eletrônica da Microsoft – Excell – para ordenar o objetivo estratégico, o resultado a ser medido, 

os indicadores relacionados a cada um dos objetivos estratégicos e os critérios de relevância a ser 

classificado pelo entrevistado. Insta registrar que para a classificação dos critérios de relevância do 

indicador, usou-se o mesmo critério utilizado pela plataforma do IRIS: muito importante; algo 

importante; neutro; não é importante; não sei. 

 

3.2 Etapa 2: Consolidação dos indicadores 

Os indicadores levantados foram avaliados pelos gestores da EGSIDB. Os entrevistados são 

funcionários da Escola, contratados em regime CLT, que ocupam cargos estratégicos e são atores 

importantes no processo de planejamento conceitual e definição do plano de ação das atividades 

formativas promovidas pela EGSIDB. 



 

 

A Escola possui um quadro funcional composto por 33 colaboradores, distribuídos nos seguintes 

grupos: gestão, assessoramento e apoio; técnico e suporte. O grupo de gestão, assessoramento e apoio, 

é o grupo que contém, dentre outros, os cargos estratégicos relacionados ao planejamento das atividades 

da Escola (definição conceitual, elaboração e execução do programa formativo) e é composto por 15 

profissionais. Destes, cinco profissionais estão diretamente relacionados ao planejamento conceitual, 

execução e acompanhamento das atividades formativas, os quais foram convidados a participarem da 

pesquisa, sendo possível realizar com 4 gestores, apresentados no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Perfil dos stakeholders funcionários entrevistados 

Entrevistado Perfil Cargo 

Entrevistado 1 (E1) Mestra em sociologia pelo PPGS/ UECE. 

Especialista em Gestão Cultural pela 

FUNDAJ/MinC/UFBA. Graduada em 

história pela UFC. Técnica em 

Gastronomia pelo HOTEC/SP. 

Coordenadora Geral e de Cultura 

Alimentar 

Entrevistado 2 (E2) Doutora em Educação (UFC). Mestre em 

Educação Brasileira (UFC). Especialista 

em Psicomotricidade (UNIFOR). 

Graduada em Pedagogia (UFC) 

Superintendente 

Entrevistado 3 (E3) Graduada em Filosofia (UECE). Técnica 

em Produção de Eventos Culturais 

(CENTEC). 

Coordenadora 

Entrevistado 4 (E4) Graduada em Gastronomia (UFC). 

Especialista em Ciências dos Alimentos 

(UECE). 

Assistente de Coordenação Pedagógica 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para o presente estudo, optou-se por estabelecer de forma prévia as categorias de forma que a 

entrevista semiestruturada fosse conduzida a partir das categorias construídas conforme o referencial 

teórico e, ainda, com a proposta de compreender a percepção dos funcionários da EGSIDB quanto aos 

conceitos, importância e mensuração do impacto social. As categorias definidas são: (1) Como a Escola 

muda a vida das pessoas; (2) Conceito de impacto social; (3) Importância de se mensurar impacto social; 

(4) O que fazer para mensurar o impacto social; (5) Barreiras para mensuração do impacto; (6) Métricas 

ou indicadores de mensuração de impacto. 

Para análise dos dados coletados nas entrevistas, usou-se a técnica discorrida por Bardin (2016). 

A autora defende que a análise de conteúdo pode ser aplicada em diversos materiais resultantes de 

comunicação verbal, produzido nas interações em geral que foram expressas em códigos linguísticos, 

seja oral ou escrito. 

 

4 Resultados e Discussão 
 

Os resultados apresentados relacionam os indicadores de avaliação de impacto proposto, que são 

aplicáveis para escolas sociais ou projetos sociais de educação que contemplam os ODS considerados. 

Após a apresentação dos indicadores, as percepções dos gestores são analisadas, com relação à 

avaliação de impacto. 

 

4.1 Proposta de indicadores de avaliação  

O Quadro 2 apresenta uma versão consolidada dos indicadores relacionados ao objetivo “Acesso 

equitativo e à educação de qualidade”, nominado de Objetivo 1; “Transição bem sucedida”, nominado 

de Objetivo 2 e “Habilidades para o futuro”, nominado Objetivo 3. 

 



 

 

Quadro 2 – Relação dos indicadores por objetivo estratégico 
 Objetivo 1 

Acesso equitativo e à educação 

de qualidade 

Objetivo 2  

Transição bem sucedida 

Objetivo 3 

Habilidades para o futuro 

1 
Número e porcentagem de alunos 

matriculados com deficiência  

Número e porcentagem de aluno 

matriculados do sexo feminino 

Característica (dados 

demográficos) 

2 
Número e porcentagem de minorias 

matriculadas 

Número e porcentagem de alunos 

matriculados com deficiência 

Política de empregos 

decentes 

3 

Número e porcentagem de alunos 

matriculados que são do sexo 

feminino 

Matrícula escolar 
Número e porcentagem de 

funcionários com deficiência 

4 
Característica (dados demográficos 

do aluno) 

Característica (dados 

demográficos do aluno) 

Número e porcentagem de 

funcionários de grupos 

minoritários previamente 

excluídos 

5 
Número de alunos que receberam 

treinamento vocacional ou técnico 

Número e porcentagem da 

minoria matriculada 

 

Número e porcentagem de 

funcionários que são 

mulheres 

6 Número de alunos matriculados 
Número de alunos que receberam 

treinamento vocacional ou técnico 

Benefícios de empregos 

fornecidos 

7 

Número e porcentagem de 

professores que atendem às 

qualificações padrão 

Taxa de frequência do aluno 

Salários pagos a funcionários 

permanentes por grupo 

demográfico 

8 Taxa de frequência do aluno  Contribuição da empresa Número de empregos criados 

9 Número de professores treinados Número de professores treinados 

Número e porcentagem de 

funcionários por grupo 

demográfico 

10 
Sistema de rastreamento de 

reclamações de bullying 

Número e porcentagem de 

professores que atendem às 

qualificações padrão 

Importância do resultado 

11 
Número e porcentagem de alunos 

matriculados de baixa renda 

Número de alunos colocados em 

empregos 

Equidade salarial 

12 Engajamento de aluno e professor Engajamento de aluno e professor Satisfação do empregado 

13 Contribuição da empresa 
Número e porcentagem de alunos 

de baixa renda matriculados 
Empregos suportados 

14 

Número de alunos recebendo 

acesso a produtos ou serviços de 

suporte 

Importância do resultado 

 

Número de empregos diretos 

suportados 

15 

Porcentagem de alunos avançando 

de um nível de escolaridade para o 

próximo 

Número e porcentagem de alunos 

matriculados de baixa renda 

Tempo médio de trabalho do 

funcionário 

16 Taxa de colocação de emprego 

Número de alunos recebendo 

acesso a produtos ou serviços de 

suporte 

Envolvimento dos 

funcionários 

17 Risco de impacto Taxa de presença de professores 

Número e porcentagem de 

funcionários que foram 

promovidos 

18 
Número de professores 

empregados 

Relação entre recursos 

educacionais e alunos 

Alteração percentual em 

funcionários promovidos: 

total 

19 Taxa de presença de professores 
Alteração percentual nas 

colocações de emprego 

Número e porcentagem de 

funcionários que ganham um 

salário mínimo 

20 

Média de anos de experiência de 

ensino 
Colocação de emprego 

Número e porcentagem de 

funcionários que recebem 

avaliações regulares de 

desempenho e 

desenvolvimento de carreira 



 

 

 Objetivo 1 

Acesso equitativo e à educação 

de qualidade 

Objetivo 2  

Transição bem sucedida 

Objetivo 3 

Habilidades para o futuro 

21 

Livro didático/ tecnologia 

educacional para proporção de 

alunos 

Risco de impacto 

Número e porcentagem de 

funcionários treinados 

22 Proporção aluno/ professor 
Número de professores 

empregados 

Média de horas de 

treinamento por funcionário 

permanente 

23 

Porcentagem de alunos que 

receberam merenda escolar gratuita 

subsidiada 

Média de anos de experiência de 

ensino 

Prêmio salarial do empregado 

em comparação com o salário 

médio do mercado local 

24 
Alteração percentual na pontuação 

média do teste do aluno 
Proporção aluno/professor 

Programas de treinamento e 

transição de funcionários 

oferecidos 

25 
Número de alunos com melhores 

notas nos testes 

Porcentagem de alunos passando 

em testes padronizados 

Total de salários pagos aos 

funcionários 

26 Pontuação média do teste de alunos 
Pontuação média do aluno no 

teste 

Número e taxa de empregos 

27 - - 
Taxa de rotatividade 

voluntária de funcionários 

28 - - 

Porcentagem de funcionários 

abrangidos por acordos de 

negociação coletiva 

29 - - 
Número de funcionários 

promovidos 

30 - - 

Número de funcionários que 

ganham o menor salário pago 

na organização 

31 - - Tipo de parte interessada 

32 - - 

Número e porcentagem de 

funcionários que ganham um 

salário mínimo 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Com base nas sugestões do sistema IRIS e após o processo de entrevistas, seguiu-se com a análise 

do Quadro 2 com o intuito de verificar quais indicadores eram comuns aos três objetivos. Dito isto, a 

Figura 3 ilustra expressivo número de indicadores comuns entre os objetivos estratégicos “Acesso 

equitativo e à educação de qualidade”, codificado como objetivo 1 e “Transação bem sucedida”, 

codificado como objetivo 2. Desta forma, do total de 26 indicadores estabelecidos pelo IRIS para cada 

um desses dois objetivos, identificou-se que 17 (65,38%) são comuns a eles, e 09 (34,62%) são 

específicos para cada um destes objetivos. Para o objetivo “Habilidades para o futuro” não fora 

identificado indicadores comuns. 

Feito a identificação dos indicadores comuns, e visando a atender o objetivo da pesquisa, que 

contempla propor um conjunto de indicadores que permita avaliar os resultados das intervenções 

realizadas pela EGSIDB. Assim como estabelecido na literatura, o painel proposto fundamenta-se na 

perspectiva da cadeia de valor ilustrada na Figura 1. Para aplicação do painel, recomenda-se a utilização 

da concepção dos produtos com alcance imediato das atividades, também denominados de outputs. Esta 

recomendação apoia-se no princípio, já registrado anteriormente, de que a plataforma IRIS relaciona 

indicadores classificáveis no conceito de outputs (BAUER, 2010; BRANDÃO; CRUZ; ARIDA, 2014). 

Recomenda-se a coleta dos dados utilizando-se os preceitos da abordagem de verificação da 

adicionalidade, com realização de medições antes das atividades e com a finalização das atividades 

formativas.  Outra sugestão é que se estabeleça o público alvo como sendo os grupos tratados e grupo 

controle (RODRIGUES, 2014; INSPER, 2020). Esta recomendação tem o objetivo de estabelecer a 

base de comparação para permitir que a EGSIDB possa acompanhar os resultados antes da realização 



 

 

de suas atividades e logo após a ocorrências destas, visando assim, identificar as possíveis diferenças 

de resultados que o projeto causou para os alunos contemplados (RODRIGUES, 2014).  

 
Figura 3 – Indicadores comuns e indicadores específico dos objetivos 1 e 2 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Importante destacar que na proposta apresentada, não foram estabelecidos fases e/ou cronograma 

de aplicação da avaliação, sendo sugerido que a equipe da Escola estabeleça esse cronograma 

considerando, inclusive, as variáveis relacionadas ao tempo de execução das atividades (RODRIGUES, 

2014; INSPER, 2020). 

Saliente-se que o modelo buscou estabelecer aderência entre as recomendações da plataforma 

IRIS (2021), inclusive, no que diz respeito as categorias de mensuração mais subjetivas, dentre elas o 

fortalecimento identitário, padrões econômicos, culturais, sociais, de mobilidade social e de apreensão 

dos conceitos da cultura alimentar e gastronomia social. 

 

4.2 Percepção dos gestores quanto à avaliação de impacto  

Os entrevistados defenderam a mensuração de impacto como sendo uma atividade necessária. E1 

defendeu que, por meio da mensuração de impacto, é possível avaliar e se estabelecer um melhor 

direcionamento dos recursos utilizados. É usar a mensuração para avaliar se o objetivo estabelecido, 

anteriormente, foi atingido. Para E1 o monitoramento do impacto deve ser estabelecido e desenvolvido 

de tal forma que deve vir a ser condição “sine qua non” para garantia da manutenção e disputa por 

recursos financeiros.  
(E1) “Quando a gente fala de recursos utilizados, sejam recursos financeiros 

ou outros…medir impacto significa como melhor direcionar, como obter esse 

impacto positivo. É preciso uma avaliação. Mensurar isso, acompanhar o 

lugar para onde quero chegar e cheguei…é importantíssimo. E quando se fala 

em recurso público, deveria ser condição “sine qua non” para a garantia de 

qualquer recurso... a continuidade de qualquer recurso, o acompanhamento 

desse impacto. Eu sei que a maior parte das políticas ainda não consegue fazer 



 

 

isso: ao fim de cada ano, dizer…me diz qual o impacto agora em 2021? Você 

viu se tem impacto?  Se não no próximo ano não tem recurso financeiro. 

Conforme E2, a Escola já está no terceiro ano de operacionalização e existe uma limitação de 

recursos para atender a todos que desejam usufruir de suas ações. Neste sentido, é fundamental o 

estabelecimento de instrumentos de mensuração que permitam mostrar e argumentar a necessidade de 

ampliação dos recursos. E2 complementou que o monitoramento seria um instrumento de barganha para 

a ampliação de recursos, que permitiriam ampliar as políticas e, consequentemente, aumentariam o 

volume de ações que causariam impacto social. E3 associou a importância de se medir impacto social 

ao fato de se está usufruindo de recursos públicos. Associou também a importância da mensuração à 

necessidade de prestar conta com a sociedade, inclusive no sentido de qual mudança está acontecendo. 

E4 vinculou a importância de mensurar o impacto à necessidade de se validar o investimento que está 

sendo feito como política pública. Complementou que esta validação permitirá a geração de outras 

políticas. 

Quanto ao que fazer para mensurar o impacto social, os entrevistados elencaram os seguintes 

pontos: E1 defendeu o acompanhamento dos dados de empregabilidade e empreendedorismo dos alunos 

da Escola, de forma a permitir a verificação se, de fato, a Escola promoveu desenvolvimento territorial 

por ocasião do programa do Laboratório. E2 destacou a necessidade de se buscar apoio externo para 

contratação de uma consultoria técnica especializada, que direcione um olhar mais qualificado e mais 

profissional para a mensuração e a avaliação de seus resultados. Discorreu que, apesar de estarem 

cientes do propósito e conceitos da organização, existe uma carência quanto ao uso de um instrumento 

mais qualificado para mensurar e avaliar o impacto do trabalho desenvolvido na Escola. E3 apontou a 

necessidade de uma pesquisa de campo, de forma a monitorar e avaliar os resultados após as atividades 

formativas, com pesquisas direcionadas não só para as pessoas diretamente beneficiadas, bem como 

dirigidas aos que estão no seu entorno. Discorreu também à necessidade de esses dados serem 

registrados em publicações (artigos, livros, etc), permitindo, inclusive, que estes registros se tornem 

fontes de consultas para acompanhamento e análises anuais. E4 mostrou a importância de um 

acompanhamento dos egressos, principalmente nas atividades de grande duração. Relatou a ausência 

de informação do tipo: aonde está o aluno agora e o que ele fez com o conhecimento adquirido? Assim 

como E3, E4 defendeu a realização de pesquisa em campo de forma periódica, e com possibilidade de 

os dados gerados se transformarem em conteúdos e ferramentas de divulgação.  
(E4) “Eu acho que é muito importante o acompanhamento dos egressos. 

Principalmente nos cursos de longa duração, sabe!? A gente saber: esse aluno 

teve uma formação curso profissionalizante, mas ele está onde agora? O que 

foi que ele fez com aquele conteúdo? Com aqueles conhecimentos que ele 

adquiriu? E além disso, eu acho que é importante isso que você está fazendo: 

pesquisa, gerar publicação, gerar conteúdo sobre isso. É fazer barulho mesmo, 

não adianta fazer e não mostrar o que tá fazendo. Senão, se perde”. 

Na verificação dos apontamentos feitos pelos entrevistados identificou-se o retorno da temática 

de acompanhamento dos dados da empregabilidade. Ou seja, percebe-se que existe uma necessidade de 

verificar o status desses alunos após a capacitação, no que diz respeito ao emprego e/ou 

empreendedorismo. Este olhar nos leva a associar esta preocupação ao conceito e percepção de que a 

empregabilidade e/ou empreendedorismo estariam associados a mudanças não só nos aspectos 

econômicos e culturais dos alunos, mas no de suas famílias e comunidade. Essa associação está 

fundamentada na fala de E1 quando discorre sobre a necessidade de verificar se houve desenvolvimento 

territorial por ocasião do programa Laboratório. 

Outro aspecto identificado está na defesa e reconhecimento da necessidade de uso de um 

instrumental melhor qualificado e de pesquisa de campo metodologicamente estruturada. Avista-se uma 

confirmação de se fazer um acompanhamento dos dados e procedimento de avaliação de forma bem 

concebida e bem implementada, com evidências abrangentes, a luz do que defende Gertler et al (2018). 

Outro ponto de destaque está relacionado a sugestão que discorre da importância de que os dados 

gerados sejam registrados em publicações (artigos, livros) permitindo que sejam transformados em 

fontes de consultas futuras. 

Uma alternativa de se avaliar o impacto na Escola poderia está relacionada a uma avaliação do 

tipo micro-social e ex-post. Ou seja, uma pesquisa concentrada nos indivíduos e em seus 



 

 

comportamentos, e aplicada durante e após o encerramento das atividades de capacitação (BECKER, 

2001; CIRINO; LIBÂNCIO, 2020). 

Segundo E1, as métricas ou indicadores de mensuração de impacto devem contemplar dados 

relacionados a empregabilidade, geração de renda, fortalecimento identitário, empreendedorismo, 

mudanças ocorridas na vida do aluno, identificação de realização de outras capacitações na área, 

mapeamento quanto ao uso e/ou domínio de aspectos relacionados ao uso de outras tecnologias ou 

cultura alimentar. E2 chamou a atenção para a necessidade de se olhar para as perspectivas subjetivas 

de mudança. Quais os aspectos que desencadearam ou promoveram mudança? Desta forma, E2 elencou 

categorias relacionadas aos padrões econômicos, culturais, sociais, inclusive com identificação de 

mobilidade social que permitam identificar que mudanças de comportamento e/ou valores foram 

identificados. E3 classificou a seguinte categoria de indicadores: dados básicos e dados 

socioeconômicos, nominados como sendo dados técnicos e quantitativos, e que já são monitorados pela 

equipe da Escola; e os dados mais subjetivos, que identificam a origem da pessoa, identifica seu 

território, e que nível de conhecimento essa pessoa e território tem quanto aos conceitos de cultura 

alimentar e gastronomia social. E4 destacou alguns pontos importantes, mas discorreu a dificuldade de 

entender como estabelecer esses pontos como indicador. 
(E3) “[...] a Escola, nessa parte dos dados básicos, ela já tem isso muito bem 

consolidado, mais até que outros equipamentos por conta dos editais, a 

organização, do sistema...mas existem outras perguntas que a gente gostaria 

de incluir no formulário, só que os formulários já são enormes [...] Então, eu 

acho que existem os dados básicos que estão nas fichas e, realmente são muito 

importantes, são dados dos alunos e dados socioeconômicos, existem dados 

que a gente pode e deve continuar perguntando nos cursos, a gente sempre 

passa um formulário ao final do curso e também um formulário de avaliação. 

E esse formulário de avaliação poderia ser mais completo [...] e com relação 

ao impacto, o que é que eu acho, assim:  que existem esses dados técnicos e 

quantitativos e de, certa forma, de medir e entender quem tá se inscrevendo, 

quem participou e quem tem interesse, e existem esses mais 

subjetivos…compreendendo: de onde essa pessoa é? o que é esse território? 

quem ela é?…assim, de uma certa forma, ela é uma pessoa que já tem 

conhecimento sobre essa área de cultura alimentar, gastronomia social? Ou 

ela é uma pessoa completamente fora desse universo? Um dado que seria 

muito importante para a Escola [...] essas informações sobre o conceito, se ele 

(conceito) está sendo apreendido, é fundamental! [...] como é que tá sendo 

esse impacto referente a apreensão desse conceito de cultura alimentar/ 

gastronomia social? 

Para esta categoria avista-se que foram pontuados dados relacionados a empregabilidade, geração 

de renda, mudanças ocorridas na vida do aluno, ocorrências e aspectos que desencadearam mudanças, 

mobilidade social, dados socioeconômicos. Muitos desses dados apontados, e conforme material 

disponibilizado pela equipe, são coletados pela equipe pedagógica da Escola. Essa coleta é feita por 

ocasião da inscrição e matrícula do aluno nas atividades. Identificou-se dificuldade quanto a melhor 

forma de se estabelecer e/ou converter esses pontos em indicadores, o que nos remete novamente ao 

que foi apontado anteriormente quanto a necessidade de uma consultoria e metodologia melhor 

estruturada. 

Por fim, percebe-se que, assim como identificado na literatura, a avaliação tem que envolver 

aspectos que mensurem dados psicossociais, fisiológicos, econômicos, sociológicos, de forma que os 

avaliadores utilizem esses dados para o desenvolvimento de ações que resultem em impacto (ROGERS; 

WEISS, 2007; MURAD; CAPPELLE; ANDRADE, 2020). 

Seguida a etapa de mapeamento, quanto a compreensão dos entrevistados no que diz respeito aos 

conceitos, importância e mensuração do impacto social, foi solicitado que cada entrevistado 

classificasse, seguindo o critério de importância, os indicadores propostos. 

Para o objetivo acesso equitativo à educação de qualidade, foram identificados 26 indicadores de 

resultados e/ou conjunto de indicadores. A análise aponta a ocorrência das classificações “muito 

importante” e “importante” 14 vezes, ou seja, 53,84% dos indicadores, para este objetivo específico, 

foram definidos pelos entrevistados como indicadores importantes de serem mensurados e avaliados. 



 

 

Os indicadores que obtiveram melhor classificação quanto aos critérios de muito importante e 

algo importante foram: número e porcentagem de aluno matriculados do sexo feminino, número e 

porcentagem de minorias matriculadas, número e porcentagem de alunos matriculados que são do sexo 

feminino, dados demográficos do aluno, número de alunos que receberam treinamento vocacional ou 

técnico, número de alunos matriculados, número e porcentagem de professores que atendem às 

qualificações padrão, taxa de frequência do aluno, número de professores treinados, sistema de 

rastreamento de reclamações de bullying, número e porcentagem de alunos matriculados de baixa renda, 

engajamento de aluno e professor, contribuição da empresa, número de alunos recebendo acesso a 

produtos ou serviços de suporte.  

Estes indicadores revelam que a equipe da EGSIDB tem especial interesse em acompanhar o 

perfil de seus alunos no que diz respeito aos dados demográficos, inclusive quanto a questão dos alunos 

com deficiência, pessoas e ou grupos de negros, índios, LGBTQ+, mulheres, alunos matriculados de 

baixa renda, cujos aspectos podem ser ratificado pelo fato de suas atividades estarem direcionadas a um 

público com perfil de vulnerabilidade social, conforme registros na entrevista de E2 “[...] porque esse 

atendimento, ele (atendimento) é em jovens de perfil de vulnerabilidade social [...]”, e pela própria 

concepção da Escola que tem como proposta assumir um papel de influenciar positivamente jovens 

oriundos de território de alta vulnerabilidade (GASTRONOMIA SOCIAL, 2021). Um outro aspecto 

que permite validar essa percepção está relacionado ao fato de que a Escola, mesmo de forma não 

empírica, se utiliza de instrumentos para organizar esses dados conforme registrado, também por E2, 

quando discorre: “[...] a gente já usa alguns instrumentos internos de coleta de dados [...]”, e na própria 

fala de E3 quando registra: “[...] a Escola, nessa parte dos dados básicos, ela já tem isso muito bem 

consolidado [...]”. 

Para o objetivo transição bem sucedida para o mercado de trabalho, foram identificados 26 

indicadores de resultados e/ou conjunto de indicadores. A análise aponta a ocorrência das classificações 

“muito importante” e “algo importante” 18 vezes, ou seja, 69,23% dos indicadores foram avaliados, 

pelos entrevistados, como indicadores importantes de serem mensurados e avaliados. 

Os indicadores que obtiveram melhor classificação quanto aos critérios de muito importante e 

algo importante foram: número e porcentagem de aluno matriculados do sexo feminino, número e 

porcentagem de alunos matriculados com deficiência, matrícula escolar, característica/ dados 

demográficos, número e porcentagem da minoria matriculada, número de alunos que receberam 

treinamento vocacional ou técnico, taxa de frequência do aluno, contribuição da empresa, número de 

professores treinados, número e porcentagem de professores que atendem às qualificações padrão, 

número de alunos colocados em empregos, engajamento de aluno e professor, número e porcentagem 

de alunos de baixa renda matriculados, importância do resultado, número e porcentagem de alunos 

matriculados de baixa renda, número de alunos recebendo acesso a produtos ou serviços de suporte, 

taxa de presença de professores, relação entre recursos educacionais e alunos. 

Para o objetivo habilidades para o futuro, foram identificados 32 indicadores e/ou conjunto de 

indicadores. O resultado aponta a ocorrência das classificações “muito importante” e “algo importante” 

14 vezes, ou seja, 43,75% dos indicadores foram definidos como indicadores importantes a serem 

mensurados e avaliados. 

A análise do quadro 9 indica os seguintes indicadores com melhor classificação quanto aos 

critérios de muito importante e algo importante: característica (dados demográficos), política de 

empregos decentes, número e porcentagem de funcionários com deficiência, número e porcentagem de 

funcionários de grupos minoritários previamente excluídos, número e porcentagem de funcionários que 

são mulheres, benefícios de empregos fornecidos, salários pagos a funcionários permanentes por grupo 

demográfico, número de empregos criados, número e porcentagem de funcionários por grupo 

demográfico, importância do resultado, equidade salarial, satisfação do empregado, empregos 

suportados, número de empregos diretos suportados. 

Recomenda-se a coleta dos dados utilizando-se os preceitos da abordagem de verificação da 

adicionalidade, com realização de medições antes das atividades e com a finalização das atividades 

formativas.  Outra sugestão é que se estabeleça o público alvo como sendo os grupos tratados e grupo 

controle (RODRIGUES, 2014; INSPER, 2020). Esta recomendação tem o objetivo de estabelecer a 

base de comparação para permitir que a EGSIDB possa acompanhar os resultados antes da realização 



 

 

de suas atividades e logo após a ocorrências destas, visando assim, identificar as possíveis diferenças 

de resultados que o projeto causou para os alunos contemplados (RODRIGUES, 2014).  

Importante destacar que na proposta apresentada, não foram estabelecidos fases e/ou cronograma 

de aplicação da avaliação, sendo sugerido que a equipe da Escola estabeleça esse cronograma 

considerando, inclusive, as variáveis relacionadas ao tempo de execução das atividades (RODRIGUES, 

2014; INSPER, 2020). 

Saliente-se que o modelo buscou estabelecer aderência entre as recomendações da plataforma 

IRIS (2021), inclusive, no que diz respeito as categorias de mensuração mais subjetivas, dentre elas o 

fortalecimento identitário, padrões econômicos, culturais, sociais, de mobilidade social e de apreensão 

dos conceitos da cultura alimentar e gastronomia social. 

 

5 Considerações finais 
 

A pesquisa teve como propósito propor um conjunto de indicadores que permita mensurar os 

resultados das atividades realizadas por uma escola social. A elaboração da proposta foi viabilizada 

considerando-se vários fatores: opiniões e concepções encontradas na literatura, percepções dos 

entrevistados e as recomendações da plataforma IRIS+. Para captação da visão dos entrevistados, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com quatro funcionários da instituição pesquisada. 

Como resultado das entrevistas, foi identificado que o entendimento dos entrevistados é: a Escola 

muda a vida das pessoas por meio da formação, profissionalização e geração de renda, trazendo, como 

desdobramentos, impacto social junto aos alunos e junto à comunidade onde ele vive; a mensuração de 

impacto é uma atividade necessária, pois permitirá que a Escola identifique o impacto ou efeito causal 

da execução dessa política pública, bem como seus resultados, legitimarão e fortalecerão a Escola no 

processo de barganha para manutenção e/ou ampliação dos recursos financeiros junto aos financiadores; 

necessidade de viabilizar uma pesquisa de avaliação de impacto, concentrada nos alunos, seus 

comportamentos e aplicada durante e após as atividades de capacitação; barreiras para mensuração do 

impacto: a ausência de uma metodologia e de recursos financeiros que permita a qualificação e definição 

de indicadores e, consequentemente, a obtenção de resultados mais sólidos, mais técnicos e melhor 

sistematizados; rompimento do canal de comunicação com o aluno, ocorrido pelo seu afastamento da 

Escola, em sequência à conclusão da atividade formativa; desafio de mensurar o impacto junto à 

comunidade a qual o aluno está inserido, inclusive quanto a estratégia e forma de mensurar os dados 

mais subjetivos desse impacto; e, por fim, foram apontados os indicadores relacionados a: 

empregabilidade, geração de renda, fortalecimento identitário, empreendedorismo, mudanças ocorridas 

na vida dos alunos, identificação de realização de outras capacitações na área, mapeamento quanto ao 

uso e/ou domínio de outras tecnologias ou cultura alimentar, padrões econômicos, culturais, sociais e 

mobilidade urbana. 

A contribuição do estudo é apresentar uma metodologia de definição de indicadores de avaliação 

de impacto que pode ser implementada por diferentes negócios de impacto e inclui o uso da plataforma 

IRIS+ para definir os principais indicadores de desempenho integrados aos ODS. A contribuição 

empírica consiste na análise de uma escola social quanto aos principais desafios para a mensuração de 

impacto. As implicações práticas do trabalho consistem na entrega de um conjunto de indicadores que 

podem ser utilizados pela escola social e avaliados a cada ano, com vistas de evidenciar a contribuição 

da escola social para a comunidade em que está inserida. 

Como recomendação, para estudos futuros, aponta-se o uso da teoria da adicionalidade no 

processo de aplicação do modelo de mensuração. Sendo esse modelo aplicado em grupos distintos 

denominados, na abordagem da adicionalidade, como grupos de observação e grupo de controle, 

inclusive com definição de janela de tempo para monitoramento e mensuração dos dados após a etapa 

de conclusão da atividade formativa. Outra recomendação é que se inicie essa avaliação na perspectiva 

dos conceitos de output, mas com o olhar e possibilidade de evoluir para uma análise dos resultados 

relacionados aos outcomes e ao próprio impacto.  
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ESTRATÉGIAS PROCÍCLICAS E ANTICÍCLICAS NO 

DESEMPENHO DE MPMES EM CONTEXTO DE CRISE: UM 

ESTUDO A PARTIR DA PANDEMIA DO COVID-19 
 

Resumo: Embora a literatura explore as estratégias procíclicas, estudos que associam a 

influência de estratégias procíclicas e anticíclicas ao desempenho organizacional ainda são 

raros. Esta lacuna é ainda mais evidente quando considerado MPMEs em contextos de crise. 

Objetivo: investigar o impacto de estratégias procíclicas e anticíclicas no desempenho de 

MPMEs no contexto da crise de Covid-19. Método: quantitativo, amostral, com 118 micro, 

pequenas e médias empresas de Minas Gerais, Brasil. Utilizou-se o aporte de análise da 

correlação de spearman e análise de regressão linear múltipla. Resultados: no período 

dominado pela pandemia (2020/2021), as estratégias anticíclicas apresentaram desempenho 

superior àquelas que utilizam estratégias procíclicas. Originalidade: artigo inova ao associar, 

no contexto da literatura sobre crise, os dois tipos de estratégia (anticíclica e procíclica), na 

elaboração e teste de um modelo analítico integrado, composto de diferentes variáveis, e 

passível de ser utilizado não apenas em novas pesquisas como, também, no contexto 

empresarial. 

Palavras-chave: Crise. Desempenho. Pequena Empresa. Covid-19. 

 

1. Introdução 

As repercussões econômicas da crise deflagrada pela pandemia do COVID 19 são sem 

precedentes, nos últimos dois séculos. Em pouquíssimo tempo, praticamente todos os países se 

viram obrigados a adotarem medidas de emergência sanitária e restrições de mobilidade, o que 

impactou, sobremaneira, o dia-a-dia das empresas. Ao mesmo tempo, diferentes governos 

foram forçados a adotar políticas públicas de natureza heterodoxas, visando manter níveis de 

emprego e renda e estimular as iniciativas produtivas. Empresas, por seu lado, além de terem 

sido forçadas a esvaziar rapidamente espaços físicos de trabalho, passaram a enfrentar novos 

desafios, provocados, por exemplo, por interrupções e comprometimentos em cadeias de 

logística e de suprimento.   

Estamos vivendo em um mundo em crise, com profundas repercussões na vida 

empresarial. Analisada da perspectiva organizacional, crise seria "um evento súbito e 

inesperado que ameaça as operações de uma organização e representa uma ameaça financeira 

e de reputação" (Coombs and Holladay, 2010, p. 163). Cenários deste tipo costumam induzir 

empresas a adotarem o que se denomina estratégias procíclicas, envolvendo iniciativas tais 

como redução das operações e corte de custos e investimentos (Tellis and Tellis, 2009). 

Contudo, outras organizações são capazes de enxergar, justamente nos momentos de crise, boas 

oportunidades, aproveitando, por exemplo, custos mais baixos para investir. Estratégias nesta 

direção são denominadas anticíclicas (Navarro et al., 2010).  

A literatura tem explorado bastante as estratégias procíclicas (Kaszowska-Mojsa, 2020; 

Larson and Vieregger, 2021). No entanto, estudos que associam a influência de estratégias 

procíclicas e anticíclicas ao desempenho organizacional ainda são raros (Conti et al., 2015). 

Além disso, enquanto a compreensão de tais estratégias é mais comum em grandes empresas 

(Herbane, 2019), nas pequenas e médias (PMEs), por sua vez, as pesquisas são praticamente 

inexploradas. 
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Melhor compreensão deste contexto se demonstra fundamental. Com efeito, cerca de 

98% das empresas no Brasil são micro e pequenas, “mais suscetíveis às oscilações do mercado 

e à conjuntura econômica fragilizada, expondo-as a situações de risco” (Nassif et al., 2020, p. 

3). A carência de estudos sobre estratégias procíclicas e anticíclicas é ainda mais evidente 

quando se considera sua adoção em contextos de crise. Em busca de artigos realizada por título, 

resumo e palavras-chave no Scopus e Web of Science, não se encontrou trabalhos que buscaram 

compreender o impacto da adoção de ambas estratégias ao desempenho de pequenas e médias 

empresas face crise do Covid-19. Este artigo se insere neste contexto, procurando preencher 

parte destas lacunas de pesquisa. Propõe responder à seguinte questão de pesquisa:  

QP1: Qual o impacto de estratégias procíclicas e anticíclicas no desempenho de 

pequenas e médias empresas de Minas Gerais, nos últimos 24 meses (entre 2019 e 2020); 

A amostra foi composta por 118 micro, pequenas e médias empresas do estado de Minas 

Gerais, Brasil, o que permite extrapolar os resultados para o universo de interesse. A literatura-

base sobre estratégias procíclicas e anticíclicas sustentou as reflexões. Enquanto estudos que 

associam ambas as estratégias usualmente limitam as categorias de análise ao marketing, P&D 

ou despesas de capital (Navarro et al., 2010), este artigo associa oito categorias à análise 

empírica do estudo: i) recrutamento; ii) produção; iii) compras; iv) marketing; v) preços; vi) 

inovação; vii) política de crédito; viii) investimentos. Ao fazer isto, permite importantes 

contribuições. No âmbito teórico, este artigo atende a recentes chamados que salientam a 

necessidade de mais pesquisas sobre o desempenho organizacional em períodos de crises 

(Chabossou et al., 2021; Martínez Serna and García Guerra, 2021; Nyikos et al., 2021; Rababah 

et al., 2020). Além disso, ao ampliar as categorias de análise, permite compreensão mais 

integrada das estratégias de enfrentamento. Sob o ponto de vista prático-político, este artigo 

permite aos empreendedores e formuladores de políticas públicas conhecerem as melhores 

estratégias a se adotar em contextos pandêmicos. Ademais, o modelo de regressão aqui 

apresentado pode se constituir ferramenta útil para gestores calibrarem suas estratégias, 

priorizando os fatores de maior impacto no desempenho organizacional. 

 

2. Fundamentação teórica 

2.1 Identificação e gestão de crises organizacionais em Pequenas e Médias Empresas  

De maneira geral, crises organizacionais possuem quatro características. Elas são: i) 

fontes de incerteza, interrupção e mudança (Bundy and Pfarrer, 2015); ii) prejudiciais ou 

ameaçadoras para as organizações e seus stakeholders, muitos dos quais com necessidades e 

demandas conflitantes (Kahn et al., 2013); iii) fenômenos comportamentais, socialmente 

construídos pelos atores (Coombs and Holladay, 2010), e; iv) parte de processos maiores, ao 

invés de eventos discretos (Jaques, 2009). Por um lado, a literatura sugere que pequenas e 

médias empresas são mais vulneráveis a eventos de crise (Kurschus et al., 2015). Isso porque, 

tais empresas costumam sofrer perdas financeiras, redução do volume de vendas, incapacidade 

de cumprir os termos do contrato, déficit de caixa, e, até mesmo, fechamento de negócios 

(Arellano and Mendoza, 2019; Doern, 2016; Wille et al., 2017). Por outro lado, devido ao 

menor tamanho e nível de burocracia, autores salientam como as PMEs podem apresentar 

vantagens em termos de flexibilidade, capacidade de aprendizagem, inovação, entre outros 

(Bonatto et al., 2020; Cantele and Zardini, 2018; Chawinga and Chipeta, 2017). A literatura 

sugere diferentes estratégias para superação de crises, tais como inovação no planejamento de 

produto, alianças com fornecedores, gestão da informação e adaptação de seus modelos de 

negócios (Crick and Crick, 2020; Liu et al., 2017; Okoli and Watt, 2018). 
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2.2. Estratégias de Enfrentamento de Crises  

A literatura sobre enfrentamento de crises se insere em duas perspectivas fundamentais. 

A primeira interna, a segunda, externa (Bundy and Pfarrer, 2015). A primeira focaliza a 

dinâmica a partir de dentro da organização. Preocupa-se em aspectos tais como gerenciamento 

de risco, complexidade e tecnologia (Borisova et al., 2019; Gephart Jr. et al., 2009; Kiselitsa 

and Shilova, 2016). Nesta perspectiva, o gerenciamento envolve o desenho de estruturas 

organizacionais para prevenir a ocorrência, reduzir o impacto, além de promover o aprendizado 

com a crise. A segunda se concentra nas interações das organizações aos atores externos. 

Baseia-se na visão de que o gerenciamento de crises envolve a coordenação com partes 

interessadas para prevenir, resolver e sair dela (Conti et al., 2015; Kaszowska-Mojsa, 2020; 

Larson and Vieregger, 2021; McClelland and Rust, 2018).  

 

2.3 Estratégias procíclicas e anticíclicas em contextos de crise 

Estratégias procíclicas seguem a tendência de mercado (Casillas et al., 2019; Mann and 

Byun, 2017; Rico et al., 2021). Em meio a crises, dada redução da demanda, aumento da 

competição e elevação das incertezas, as empresas usualmente adotam tais estratégias. Elas 

visam a sobrevivência de mercado, e envolvem iniciativas tais como cortar custos (Bromiley et 

al., 2008; Casillas et al., 2019; Rico et al., 2021) e investimentos (Conti et al., 2015). Por sua 

vez, estratégias anticíclicas envolvem, mesmo em contextos de crise, a busca por oportunidades 

de maneira mais ofensiva. Latham and Braun (2011) têm enfatizado relação positiva entre 

estratégias anticíclicas e desempenho. Tais estratégias incluem a manutenção ou o incremento 

de investimentos, do quadro de pessoal, entre outros (Bromiley et al., 2008; Conti et al., 2015). 

A literatura que associa ambas as estratégias usualmente limitam as categorias de análise ao 

marketing, P&D ou despesas de capital (Navarro et al., 2010). De maneira inovada, este artigo 

amplia as categorias a oito dimensões: i) recrutamento; ii) produção; iii) compras; iv) 

marketing; v) preços; vi) inovação; vii) política de crédito; viii) investimentos. 

 A primeira dimensão é o recrutamento, cujas estratégias são usualmente procíclicas. 

Enquanto em períodos de expansão econômica as empresas investem na contratação de 

profissionais, em momentos recessivos, por sua vez, usualmente tentam se estabilizar por meio 

de iniciativas tais como demissões de funcionários (Latham and Braun, 2011). Contudo, 

Piccarozzi et al. (2021) têm enfatizado como empresas que adotam estratégias anticíclicas de 

recrutamento podem se beneficiar. Ao evitar demissões, tais empresas estimulam a moral dos 

funcionários, por exemplo. Neste sentido, ao invés de se preocuparem com a segurança do 

emprego, tais profissionais se concentram em suas tarefas, mantendo e elevando a 

produtividade. Além disso, empresas também podem se beneficiar da contratação de 

profissionais com salários mais baixos, dada maior disponibilidade de mão-de-obra em períodos 

recessivos (Hall, 2005).  

 A segunda dimensão se relaciona à produção, com estratégias usualmente procíclicas. 

Em períodos de retração, as vendas geralmente diminuem, estimulando as empresas a reduzirem 

a produção para escoamento do estoque disponível (Zarnowitz, 1985). Contudo, uma estratégia 

anticíclica de aumento da produção pode ser adequada em tais contextos. Por exemplo, para 

evitar a escassez de produtos, usualmente vista quando da recuperação de mercado, empresas 

podem decidir investir na produção, buscando oportunidades relacionadas a ganho de receitas 

e participação de mercado na retomada econômica (Bromiley et al., 2008). Além disso, durante 
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recessões, as empresas podem aproveitar custos mais baixos de mão de obra e de materiais 

(Conti et al., 2015).  

 A terceira dimensão se refere às compras, também procíclicas. De fato, à medida que as 

recessões reduzem a demanda, as empresas utilizam menos insumos, parte deles eventualmente 

já disponíveis em estoque. Neste sentido, as organizações reduzem as compras para diminuir 

custos de estocagem (Apaydin, 2011). Contudo, aumentar as compras (estratégia anticíclica) 

durante recessões permite às empresas aproveitarem preços mais baixos e melhores condições 

de crédito dos fornecedores (Conti et al., 2015). A quarta dimensão se associa ao marketing, às 

estratégias de publicidade e promoções, em particular. Caracteristicamente procíclica, empresas 

normalmente investem em publicidade e promoções em expansões de mercado, cortando-as nos 

períodos de contrações (Apaydin, 2011; Srinivasan et al., 2011). Apesar disto, Ang et al. (2000) 

e Conti et al. (2015) defendem investimento publicitário mais agressivo em momentos de crise. 

Isso porque, empresas de mídia oferecem taxas mais atrativas, na medida que a maioria das 

empresas reduz investimentos do gênero. Salientam os autores como é em períodos de recessão 

que as empresas que anunciam obtêm maior retorno sobre seus investimentos.  

 A quinta dimensão é o preço. Por um lado, em contextos de crise, as empresas observam 

maior pressão para redução de seus preços, dada diminuição do poder de compra pelo 

consumidor (Ang et al., 2000). A teoria econômica sugere que as empresas respondam à 

redução da demanda baixando os preços. Contudo, estudos de marketing advertem que tais 

cortes podem reduzir o valor da marca, atrapalhando seu posicionamento em longo prazo 

(Latham and Braun, 2011). Ademais, pesquisas demonstram como os consumidores esperam 

que os preços mais baixos continuem após a recuperação econômica, reduzindo as receitas em 

longo prazo (Apaydin, 2011). Há evidências de empresas que não alteram seus preços em 

períodos recessivos (Geroski and Gregg, 1993), chegando a elevá-los em certas ocasiões 

(Lamey et al., 2012).  

A sexta dimensão envolve inovação. Pressionadas a controlar custos durante recessões, 

empresas geralmente reduzem programas de pesquisa e desenvolvimento (P&D), aumentando 

o fluxo de caixa em curto prazo (Srinivasan et al., 2011). No entanto, quando adotam 

comportamento anticíclicos, adicionando novos recursos e atualizando seus produtos, por 

exemplo, tais organizações podem gerar desempenho melhor ao atender a novos padrões de 

demanda em tais contextos (Apaydin, 2011). Além disso, as empresas podem aproveitar 

também custos mais baixos para alcançar retornos mais elevados sobre seus investimentos em 

P&D. A penúltima dimensão se relaciona à política de crédito. Em contextos de recessão, 

devido lucros mais baixos, as empresas enfrentam desafios de fluxo de caixa e reduzido crédito 

bancário (Ivashina and Scharfstein, 2010). Em tais cenários, torna-se comum clientes 

solicitarem a flexibilização dos prazos de pagamento (Ang et al., 2000). Visando manter as 

vendas, as companhias geralmente sucumbem às pressões, expandindo seus créditos. No 

entanto, elas podem monitorar o desempenho de seus clientes (estratégia anticíclica), ajustando 

o crédito ou as cobranças dependendo das condições (Sibony et al., 2009) 

A última dimensão é a dos investimentos, restritos em períodos recessivos. Latham and 

Braun (2011) enfatizam como empresas costumam vender ativos para estabilizar suas finanças 

em tais cenários (procíclica). Se por um lado este padrão pode levar a superinvestimentos com 

consequente excesso de capacidade produtiva durante a retomada, pode, por sua vez, implicar 

na necessidade de cortes exagerados quando das recessões (Apaydin, 2011). Por outro lado, 

empresas que aproveitam preços mais baixos durante as recessões para investir em imobilizado, 

por exemplo, podem garantir capacidade adequada e equipamentos modernos. Tal estratégia 
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ajuda as organizações a oferecer produtos superiores e ganhar participação de mercado tanto na 

recessão quanto em sua posterior recuperação (Bromiley et al., 2008). A Tabela 1 apresenta 

síntese das dimensões de interesse, e das iniciativas pró e anticíclicas: 
 

Tabela 1. Dimensões de interesses e suas estratégias pro e anticíclicas 

Dimensão Estratégia Procíclica Estratégia anticíclica 

Recrutamento * Demissões de funcionários * evitar demissões, estimulando a 

moral 

* Contratação de profissionais 

com salários mais baixos 

Produção * Redução da produção * Custos mais baixos 

* Investir na produção, 

aproveitando ganhos na retomada 

da economia 

Compras * Redução de compras, utilizando 

estoque disponível 

* Elevação de compras, 

aproveitando melhores curtos e 

condições de créditos.  

Marketing * Redução do investimento em 

publicidade e propaganda 

* Investimento mais agressivo, 

visando aproveitar custos mais 

baixos.  

Preços * Redução de preços, visando 

manutenção do nível de vendas. 

* Manutenção ou elevação dos 

preços, visando evitar queda do 

posicionamento ou valor da marca. 

Inovação * Redução do investimento em 

P&D. 

* Investimentos em novos 

recursos e atualização de produtos, 

visando desempenho superior ao 

atender padrões emergentes 

Crédito * Expansão do crédito pelas 

empresas. 

* Monitoramento do desempenho 

dos clientes, ajustando políticas 

conforme necessidade. 

Investimento * Queda nos investimentos * Investimento em imobilizado, 

aproveitando custos mais baixos.  

Fonte: elaboração própria 

 

De modo geral, a literatura sustenta que estratégias anticíclicas relacionadas a dimensões 

aqui de interesse (Recrutamento, Produção, Compras, Marketing, Preços, Inovação, Crédito, 

Investimento) se associam a desempenho superior. Segundo Lopes e Carvalho (2021), 

“resultados no desempenho organizacional estão associados à evolução técnica, à inovação e à 

qualidade dos fatores humanos, estruturais e relacionais”. Para efeitos deste trabalho, o 

desempenho de micro e pequenas empresas será considerado a partir da sua produtividade, 

lucratividade e faturamento (Sá & Amorim, 2018). De maneira análoga, assume-se que 

procíclicas estariam associadas a desempenho inferior. Este é o modelo conceitual deste estudo. 

A Figura 1 ilustra o modelo proposto.  
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Figura 1. Modelo conceitual proposto.  

 
Fonte: elaboração própria. 

 

3. Metodologia 

3.1. Perfil demográfico e desenho de amostragem 

O universo da pesquisa envolve micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) 

localizadas em Minas Gerais, Brasil. A população de MPMEs de Minas Gerais é de 1.914.064, 

sendo 1.775.694 microempresas, 63.610 empresas de pequeno porte e 74.760 empresas de 

médio porte (Sebrae, 2020). A amostra foi e estratificada por tamanho, dentro de cada estrato, 

a seleção foi feita por amostragem aleatória simples, calculada considerando-se intervalo de 

confiança de 90%, com margem de erro de 8%, resultando-se em total de 118 empresas 

(Cochran, 1977).  

 

3.2. Questionário 

A pesquisa permitiu a elaboração de instrumento de coleta com 20 perguntas 

estruturadas, derivadas do modelo conceitual. Dois blocos integraram o questionário. No 

primeiro, as perguntas se relacionaram às características das empresas. No segundo, as 

perguntas visaram informações sobre como a crise da Covid-19 impactou as empresas, segundo 

as oito dimensões temáticas de interesse. Para validação do conteúdo, os enunciados foram 

baseados na literatura sobre gestão de crises e estratégias para seu enfrentamento. Seguindo 

Perrien et al. (1984), inicialmente, os pesquisadores utilizaram número representativo de opções 

de perguntas fechadas visando cobrir as respostas. Além disso, foram aplicadas questões 

estritamente relacionadas ao tema da pesquisa. As implicações das questões foram consideradas 

nos procedimentos de tabulação e análise de dados. 

 

3.3. Pré-teste 

O pré-teste considerou aspectos tais como clareza e precisão dos termos, quantidade de 

perguntas, forma, ordem e introdução (Gil, 2002). Entrevistas com auxílio de telefone, 

realizadas com 15 empreendedores, operacionalizaram o pré-teste. A quantidade de 

entrevistados atendeu ao critério sugerido para a etapa (Malhotra, 2011). O procedimento serviu 

tanto para avaliação da plataforma eletrônica à aceitação do público, quanto para avaliar o 

entendimento da compreensão dos enunciados pelos respondentes.  

 

3.4. Coleta de dados 

As empresas foram contatadas através de plataforma online, operacionalizada por meio 

de envio de e-mails, além de pesquisa telefônica. As entrevistas estruturadas ocorreram entre 
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fevereiro e maio de 2021. Ressalta-se que a confidencialidade foi mantida. O consentimento 

livre e esclarecido foi estabelecido em registro na plataforma virtual utilizada no estudo. A 

coleta foi realizada por equipe formada por profissionais experientes, constituída por três 

pesquisadores, sendo um coordenador-supervisor e dois técnicos. As seguintes práticas foram 

realizadas para verificar a qualidade da coleta de dados: i) auditoria nas transcrições dos 

formulários eletrônicos; ii) ligação para os entrevistados para confirmação de informações; iii) 

avaliação do completo preenchimento dos formulários, conforme registro do sistema eletrônico 

de pesquisa. 

 

3.5. Não resposta e viés de método comum 

Visando verificar a ocorrência de viés de método comum, realizou-se o teste de Harman 

de único fator (Podsakoff et al., 2003). Quando a variância explicada da análise fatorial não 

ultrapassa 50%, constata-se que o método comum empregado na coleta de dados não merece 

preocupação (Podsakoff et al., 2003). Através do software SPSS® v.25, adotou-se o método de 

extração de componentes principais e a solução fatorial não rotacionada. O resultado apresentou 

variância de 35,87%; logo, não foram encontradas evidências significativas do viés de método 

comum. 

 

3.6. Instrumentos de medição 

A confiabilidade das escalas foi realizada através do Coeficiente Alfa de Cronbach (α) 

(Malhotra, 2011). Landis and Koch (1977) estabelecem que a consistência interna das escalas 

é aceitável a valores acima de 0,61. Nesta pesquisa, o coeficiente obtido foi de 0,724. Além 

disso, os pesquisadores avaliaram a existência de dados ausentes, de padrões de respostas 

suspeitas, outliers e padrões lineares de respostas (straight lining), que podem indicar viés de 

aquiescência (Podsakoff et al., 2003). Para verificação de outliers, a análise univariada dos 

admitiu valores superiores a quatro desvios padrão como referência para caracterização de 

observação atípica (Hair et al., 2013). Os pesquisadores desenvolveram índices para mensurar 

as estratégias anticíclicas ou procíclicas, permitindo verificar as iniciativas de enfrentamento 

da crise implementadas pelas empresas. Estes índices foram operacionalizados através de 

questões em escala likert. As questões foram agrupadas em nove categorias-chave, incluindo 

desempenho,   (Tabela 2): 
 

Tabela 2. Questões segundo variáveis de interesse 

Categorias Questões 

I1. Desempenho 

P1. Indique como a atual crise da COVID-19 impactou os 

seguintes indicadores: produtividade, lucratividade e 

faturamento. 

I2. Recrutamento 

P2. Número de empregados antes e após o covid19. 

P3. Impacto da crise no grau de satisfação dos empregados. 

P4. Impacto da crise do absenteísmo. 

I3. Produção 
P5. A produtividade aumentou durante a crise 

P6. Os índices de qualidade aumentaram durante a crise. 

I4. Compras 

P7. Nossos fornecedores aumentaram os prazos de pagamento. 

P8. Novas alterações ou melhorias em compras e/ou nos 

fornecimentos 

Continua. 
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Continuação Tabela 2. 

I5. Marketing 

P9. Novas mudanças ou melhorias no segmento comercial e/ou 

nas vendas. 

P10. As ofertas de produtos/serviços foram modificadas para 

atender novos clientes 

I6. Preços P11.Tivemos que baixar os preços  

I7. Inovação 

P12. Mudanças ou melhorias nos produtos/serviços existentes 

P13. Mudanças ou melhorias nos processos produtivos 

P14. Novas mudanças ou melhorias organizacionais e/ou de 

gestão 

P15. Lançamento de novos produtos/serviços 

I8. Crédito 

P16. As condições de pagamento de nossos clientes se tornaram 

mais longas 

I9. Investimentos 

P17. Realizamos investimentos planejados 

P.18 Fizemos aquisições de novos equipamentos de produção 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Os pesquisadores conduziram testes de normalidade, e, em seguida, testes de correlação 

entre cada categoria e a variável desempenho, verificando-se a significância estatística. Após, 

foi executada análise de regressão linear múltipla associadas ao teste t. O objetivo foi verificar 

se as variáveis de interesse explicam as variações no desempenho, e, a partir daí obter a equação 

para o modelo. Neste sentido, verificou-se a hipótese H1: 

 

H1: As empresas que praticam estratégias anticíclicas, para cada categoria, apresentam 

desempenho superior em relação as empresas que praticam estratégias procíclicas durante e 

crise da Covid-19. 

 

3.7. Análise dos dados 

A análise foi multidimensional de dados (Hair et al., 2013). Os dados fornecidos pelo 

questionário foram agrupados conforme categorias de análise e a partir das questões 

estruturadas em escala likert. Os pesquisadores empregaram análise estatística dos resultados 

agregados, visto que o total de respostas não é inteiramente proporcional à população. Os testes 

e contrastes estatísticos realizados nas fases subsequentes da análise tiveram níveis de 

significância ou graus de precisão determinados a partir dos dados efetivamente obtidos na 

pesquisa, isto é, desconsiderando respostas “ausentes”, e de acordo com técnicas estatísticas 

utilizadas e nível de agregação estabelecido em cada situação. 

 

4 Resultados 

Dos empreendedores, 75,2% são homens e 24,8% são mulheres, sendo 51,3% são 

microempresas (Padovez-Cualheta et al., 2019). Além disso, 75,2% possuem nível superior. 

Em relação ao período de operação, 47% possuem menos de 5 anos; 66,4% que 10 anos, e; 

79,2% que 20 anos. A Tabela 3 apresenta a composição da amostra.  

 

 

 

 

 



 

9 
 

Tabela 3. Composição da amostra 

Setor Econômico Nº de empresas % 

Indústria 25 21,4 

Construção 7 6,0 

Comércio 8 6,8 

Serviços 58 49,6 

Outros 19 16,2 

Microempresa  59 51,3 

Pequena  29 25,2 

Média  27 23,5 

Fonte: dados de pesquisa 

 

A partir dos dados, realizou-se teste Shapiro-Wilk para normalidade das amostras, 

obtendo-se p-valor<0,05. Baseado no tamanho da amostra, a correlação de Spearman foi 

utilizada, obtendo-se dados descritos na Tabela 4. 

  
Tabela 4. Correlação de Spearman para as variáveis de interesse 

  Produç

ão 

(Anticíc

lico) 

Investime

ntos 

(Anticícli

co) 

Estraté

gia de 

Preço 

(Procíc

lico) 

Política 

de 

Crédito 

(Procícl

ico) 

RH 

(Anticícl

ico) 

Inovaçã

o  

(Anticícl

ico) 

Compra

s 

(Anticícl

ico) 

Marketi

ng 

(Anticícl

ico) 

Desempe

nho 

Coeficient

e de 

Correlação 

,507** ,391** -,196* -0,035 ,614** ,422** ,386** ,524** 

Sig. (2 

extremida

des) 

0,000 0,000 0,039 0,716 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 112 111 111 110 110 112 111 111 

Nota: ** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). * A correlação é significativa no nível 0,05 

(2 extremidades). 

Fonte: dados de pesquisa 

 

Observa-se correlação positiva entre desempenho às dimensões das estratégias 

anticíclicas, e correlação negativa entre desempenho àquelas procíclicas. As categorias com 

maior correlação (próximas de 1) são as anticíclicas de recursos humanos, marketing e 

produção. A estratégia anticíclica de manter os preços apresentou-se positiva, juntamente com 

a política de crédito. Para a análise de correlação, adotou-se a classificação proposta por Cohen 

(2013), em que valores inferiores a 0,30 são considerados pequenos; entre 0,30 e 0,49, 

moderados; e igual a 0,50, grandes. Visando estender as análises, utilizou-se o método da 

regressão linear múltipla para verificar se as variáveis categóricas preveem oscilações no 

desempenho, obtendo-se modelo matemático desta relação. A variável de saída do modelo 

(dependente) foi o desempenho, e as variáveis previsoras (independentes) foram: recrutamento, 

produção, compras, marketing, preços, políticas de crédito e investimentos. A Tabela 5 

apresenta o método forward, no qual cada variável fora inserida por vez. Observa-se que o 

modelo com todas as variáveis apresentou maior R² ajustado de 0,642 e R de 0,818, indicando 

sua capacidade de explicar 64% das variações no desempenho, sendo melhor quanto mais 

próximo o R estiver de 1. 
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Tabela 5. Resumo do modeloc 

R 

R 

quadrado 

R 

quadrado 

ajustado 

Erro 

padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Durbin-

Watson 

Mudança 

de R 

quadrado 

Mudança 

F df1 df2 

Sig. 

Mudança 

F 

,818b 0,669 0,642 0,6739 0,016 4,728 1 99 0,032 1,714 

Fonte: dados de pesquisa 

 

Ao submeter o modelo ao teste ANOVA (Tabela 6), observa-se p-valor<0,05, indicando 

ajuste diferente de modelo sem nenhum previsor; tal resultado levou à conclusão que inclusão 

de categorias analíticas melhoram o modelo.  

 
Tabela 6. Anova 

 

Soma dos 

Quadrados df 

Quadrado 

Médio Z Sig. 

Regressão 90,681 8 11,335 24,962 ,000c 

Resíduo 44,956 99 0,454     

Total 135,637 107 
 

    

Fonte: dados de pesquisa 

 

A análise resultou em modelo estatisticamente significativo [F(8,99)=24,962; p<0,001; 

R²=0,669]. Porém, ao verificar o teste t para cada variável, observou-se que os resultados 

variaram para cada categoria. Algumas categorias apresentaram p-valor>0,05, não rejeitando a 

hipótese nula de que os componentes foram gerados ao acaso. Neste sentido, novo modelo 

excluindo tais variáveis foi processado, mantendo apenas aquelas relacionadas à produção, 

preço, rh, marketing e investimentos. Ao submetê-lo à regressão múltipla, ele apresentou maior 

R² ajustado de 0,573 e R de 0,765, indicando sua capacidade explicativa em 65,1% das 

variações no desempenho (Tabela 7). 

 
Tabela 7. Resumo do modelod 

Modelo R R 

quadrado 

R 

quadrado 

ajustado 

Erro 

padrão da 

estimativa 

Durbin-

Watson 

D ,807a 0,651 0,634 0,6784 1,815 

Fonte: dados de pesquisa 

 

Ao submeter o modelo ao teste ANOVA, observa-se p-valor<0,05, indicando validade 

como preditor (Tabela 8). 
 

Tabela 8. ANOVAd 

Modelo Soma dos 

Quadrados 

df Quadrado 

Médio 

Z Sig. 

1 Regressão 88,277 5 17,655 38,360 ,000b 

Resíduo 47,406 103 0,460 
 

  

Total 135,683 108 
  

  

Nota: a. Variável Dependente: desempenho | b. Preditores: (Constante), Preço, RH, Marketing, Produção, 

Investimentos. 

Fonte: dados de pesquisa 
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Os autores também verificaram estatísticas de colinearidade (Tabela 9). Buscou-se 

observar se os valores de tolerância para cada categoria foram superiores a 0,1, e os de VIF 

inferiores a 9, caracterizando ausência de multicolinearidade. Em relação aos resíduos, 

verificou-se existência de outliers.  

 
Tabela 9. Coeficientes  

Coeficientes 

não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Sig. 95,0% Intervalo 

de Confiança 

para B 

Estatísticas de 

colinearidade 

 
B Erro  Beta 

  
Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Tolerância VIF 

1 (Constante) 0,343 0,316 
 

1,087 0,279 -0,283 0,969 
  

Estratégia de 

Produção 

0,214 0,078 0,181 2,738 0,007 0,059 0,369 0,774 1,292 

Estratégia de 

Preço 

-0,180 0,044 -0,244 -4,077 0,000 -0,268 -0,092 0,950 1,052 

Estratégia de 

RH 

0,480 0,078 0,405 6,148 0,000 0,325 0,635 0,781 1,281 

Estratégia de 

Marketing 

0,214 0,039 0,344 5,482 0,000 0,136 0,291 0,864 1,158 

Estratégia de 

Investimentos 

0,154 0,053 0,181 2,917 0,004 0,049 0,258 0,881 1,135 

Nota: a. Variável Dependente: Desempenho 

Fonte: dados de pesquisa 

 

As estratégias de produção (=0,181; t=2,738; p<0,05); recrutamento (=0,405; 

t=6,148; p<0,05); marketing (=0,344; t=5,482; p<0,05); preços (=-0,244; t=-4,077; p<0,05) 

e investimento (=0,181; t=2,917; p<0,05) são previsoras de desempenho. A equação do 

modelo é dada por y=0,343+0,214(Produção)-0,180 

(Preço)+0,480(RH)+0,214(Marketing)+0,154(Investimento). Desta forma, apesar de 

constatada correlação positiva entre estratégias anticíclicas e desempenho, e negativa entre 

procíclicas e desempenho (Tabela 4), ao nível de significância estatística de 0,05, somente as 

variáveis de produção (anticíclicas), RH (anticíclicas), marketing (anticíclicas), preços 

(procíclicas) e investimento (anticíclicas) são preditoras do desempenho, sendo que as 

estratégias de preços procíclicas interferem negativamente nele. 

 

Discussão 

Este estudo investigou as dimensões do recrutamento, produção, compras, marketing, 

preços, inovação, crédito e investimentos, partindo-se da hipótese de que estratégias anticíclicas 

apresentam desempenho superior em momentos de crise (Bromiley et al., 2008; Conti et al., 

2015). Em recrutamento, verificou-se que empresas que evitaram demissões (Hall, 2005; 

Piccarozzi et al., 2021), optando por contratar mão-de-obra qualificada com salários mais 

baixos (Mascarenhas & Aaker, 1989), tiveram desempenho superior (ρ= 0,614 e p-valor<0,01). 

Além disso, quanto mais as empresas investiram na satisfação dos empregados, aproveitando 

mão-de-obra disponível, maior foi o desempenho (=0,405; t=6,148; p<0,05). Resultados 

derivados dos testes de correlação de Spearman e teste t confirmaram a hipótese de que a 
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estratégia de recrutamento anticíclica apresenta desempenho superior (Bromiley et al., 2008; 

Conti et al., 2015). 

As estratégias de produção anticíclicas também demostraram correlação positiva com 

desempenho (0,507) e significativas ao nível de 0,01 (=0,181; t=2,738; p<0,05) (Bromiley et 

al., 2008). Ao verificar se as empresas aumentam as compras, aproveitando as condições 

favoráveis de seus fornecedores (Conti et al., 2015), observa-se correlação positiva com 

desempenho (0,386). Contudo, o teste t apresentou significância acima de 0,05, concluindo-se 

que a estratégia de compras anticíclica não é preditora de desempenho superior. Em relação às 

estratégias anticíclicas de marketing, manter e investir mais agressivamente em iniciativas de 

publicidade e promoções demonstram-se positivamente associadas ao desempenho (0,524, p-

valor<0,01) (Ang et al., 2000; Conti et al., 2015). O teste t demonstrou significância inferior a 

0,05, indicando predição ao desempenho (=0,344; t=5,482; p<0,05).  

Já a correlação entre estratégia de preço procíclica e desempenho se mostrou negativa 

(-,0196, nível de significância de 0,05). Embora a intenção de baixar preços busque aumento 

nas vendas (Ang et al., 2000), tal estratégia se associa a desempenho inferior. Dados sugerem 

a possibilidade de depreciação do posicionamento da empresa a longo prazo (Latham and 

Braun, 2011). Em outras palavras, quanto menor a utilização da estratégia de redução de preço 

(procíclica), maior tenderá a ser o desempenho (=-0,244; t=-4,077; p<0,05). Quanto à 

inovação, a estratégia anticíclica apresenta correlação positiva (0,422, nível de significância de 

0,01). Contudo, o teste t apresentou p-valor superior a 0,05, denotando não predição ao 

desempenho. Em relação à política de crédito, a estratégia procíclica de alongar as condições 

de pagamento dos clientes (Ang et al., 2000), comum em momentos de crise, apresentou 

correlação negativa (-0,035). O teste t também demonstrou não predição (p>0,05). Este 

resultado indica que prolongar as condições de pagamento (estratégia procíclica) não apresenta 

diferenças significativas no desempenho. Finalmente, a estratégia de investimento anticíclica 

(Bromiley et al., 2008) demonstrou correlação positiva (0,391, nível de significância de 0,01), 

indicando que quanto maior a sua utilização, maior tenderá ser o desempenho (=0,181; 

t=2,917; p<0,05). 

 

5. Conclusões 

5.1. Implicações teóricas e metodológicas 

Este estudo apresenta importantes contribuições. Ao associar dimensões ainda 

inexploradas, tais como RH, marketing, produção, entre outras, este artigo ajuda a preencher 

lacunas associadas a ainda hoje carência de trabalhos que buscam modelos integrados capazes 

de melhor compreender o impacto que crises, tais como a do Covid-19, possuem na gestão de 

negócios envolvendo áreas específicas (Piccarozzi et al., 2021). Com efeito, ao ampliar as 

análises para além das tradicionais categorias de marketing, P&D, despesas de capital (Navarro 

et al., 2010), faturamento e capital (Conti et al., 2015), este artigo permite compreensão mais 

integrada das variáveis que impactam o desempenho empresarial.  

 

5.2. Implicações práticas 

Inicialmente, este artigo enfatiza a importância de MPMEs melhor compreenderem as 

diferentes estratégias de enfrentamento de crises. A proposição de modelo que integre diversas 

variáveis, tal como aqui proposto, pode ajudá-las nesta direção. Com efeito, o conhecimento 

dessas estratégias e sua relação com o desempenho organizacional pode auxiliar gestores na 

formulação de iniciativas que permitam desempenho superior mesmo em contexto de crises. 
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Além disso, ao demonstrar que corte nos investimentos de marketing e demais áreas produzem 

efeitos negativos ao desempenho, e que as organizações se beneficiam ao manterem os 

empregados, ao invés de demiti-los, este estudo projeta luzes a relevância de estratégias 

anticíclicas, ainda pouco exploradas. Finalmente, o modelo de regressão aqui proposto pode se 

constituir ferramenta útil para gestores calibrarem suas iniciativas de enfrentamento de crise, 

priorizando fatores de maior impacto no desempenho. 

 

5.3. Implicações ao nível de políticas públicas  

Como já comentado, diferentes governos passaram a adotar políticas econômicas menos 

restritivas ou ortodoxas, associadas à manutenção de patamares mínimos de renda para a 

população e de apoio ao setor produtivo. Em sintonia com tais políticas e considerando 

possíveis benefícios advindos da adoção de estratégias procíclicas, agentes de fomento 

poderiam criar mecanismos de estímulo à adoção de estratégias desse tipo (seja para 

investimentos, para geração de empregos etc.) em empresas de setores chaves. Os resultados 

tendem a ser benéficos para a empresa e, consequentemente, para o setor produtivo, como um 

todo. 

 

5.4. Limitações 

Este estudo não está isento de limitações. A primeira se relaciona à análise transversal 

de desempenho. O estudo aborda os retornos imediatos das estratégias anticíclicas e procíclicas 

aqui investigadas. Contudo, algumas estratégias podem ter efeito a longo prazo, cujos 

resultados podem ser melhor observados em horizonte de tempo superior ao compreendido 

neste trabalho. Outra limitação é a causalidade presumida. Partiu-se da hipótese de que 

estratégias anticíclicas promovem desempenho superior, porém, não se pode descartar a 

causalidade reversa. Isto é, o desempenho superior pode ter influenciado a escolha da estratégia 

anticíclica. Desta forma, este estudo confirma a associação entre as variáveis, não sua 

causalidade. 

 

5.5. Sugestões para pesquisas futuras 

Novas pesquisas poderiam, por exemplo, investigar a influência das características 

culturais dos empreendedores na escolha de investimentos anticíclicos durante recessões. Além 

disso, algumas variáveis, tais como estratégias anticíclicas de inovação, anticíclicas de compras, 

e procíclicas de política de crédito, não apresentaram predição ao desempenho, representando 

oportunidades de pesquisas. Na medida tais estratégias aparentam ter resultado em horizontes 

de longo prazo, estudos longitudinais se demonstram necessários (Hair and Fávero, 2019).  
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RESTRIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PARA INOVAÇÕES EM 

VINÍCOLAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 
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Resumo: O conceito de inovação faz parte do dia a dia da maioria das empresas e, não é 

diferente nas indústrias dos vinhos. Inovação neste setor também se faz necessário por diversos 

motivos, tais como: diferenciar-se do concorrente e manter-se competitivo, para aumentar os 

lucros, para atender e ampliar a demanda, bem como, satisfazer os clientes que estejam 

buscando algo diferente. Assim, este artigo tem como objetivo, após a identificação do processo 

de inovação com base na classificação do manual de Oslo, compreender as dificuldades 

enfrentadas por vinícolas de pequeno porte localizadas em Curitiba e região Metropolitana. 

Para tanto, foi realizado um estudo multicaso, em duas vinícolas, com a utilização de 

entrevistas semiestruturadas, observação não participante e dados secundários, possibilitando 

a análise narrativa. Os resultados mostram que inovação faz parte da realidade de ambas as 

vinícolas participantes do estudo, mesmo com as diferentes restrições socioeconômicas como 

limitadoras.    

Palavras-chave: Inovação. Contexto com restrição socioeconômica. Manual de Oslo. 

Vinícolas. 

 

1 Introdução 

As mudanças são constantes e cada vez mais velozes, as quais não podem ser 

negligenciadas pelas organizações, diante das necessidades das pessoas e da busca acirrada 

pela competitividade. As pessoas buscam atender às suas necessidades, procurando produtos e 

serviços diferenciados. Dada tal realidade, a capacidade inovativa e o investimento em 

inovação é fundamental (Dreher & Machado, 2009). Nessa lógica, por mais que estudos sejam 

desenvolvidos com essa temática, o contexto das pequenas empresas, muitas vezes, é 

negligenciado, como afirmam Ferreira et al. (2015), Glover et al. (2016), Saunilla (2019) e 

Silva e Di Serio (2021). 

Por mais que muitas das Pequenas e Médias Empresas (PMEs) não realizam grandes 

investimentos em tecnologia, como bem pontua Damanpour (2014), a inovação não depende, 

necessariamente, da tecnologia (Cooper et al., 2016; Forsman, 2011). Portanto, os estudos 

sobre inovação em pequenas empresas necessitam respeitar as suas especificidades (Martínez-

Román & Romero, 2017) e, os aspectos que dificultam a capacidade de inovação das PME, 

devem ser destacados para que políticas público-privadas sejam fomentadas. 

Dado o fato de que a inovação se constitui no foco desta pesquisa, se utiliza o Manual 

de Olso, uma vez que ele propõe diretrizes para a coleta e a interpretação de dados sobre 

inovação, a qual pode ser tanto de produto, quanto processo, marketing e organizacional. Como 

consta no manual, a economia mundial se (re)configura na medida em que ocorrem mudanças, 

principalmente ocasionadas pelas novas tecnologias, sejam estas tecnologias da informação, 

ou então, empregadas em algum processo produtivo (Manual de Oslo, 2018). Porém, algumas 

dessas alterações tecnológicas não são acessíveis para todos ou podem não estar refletindo 

melhorias na produtividade e, consequente, crescimento da produção daquele setor ou empresa 

que adota tal(is) tecnologia(s). Isso se aplica a cadeia produtiva da vitivinicultura, ainda mais 

quando envolvem empresas de pequeno porte.  

No Brasil, de norte a sul o cultivo de uvas e a produção de vinho têm sido atividades 

que integram a cultura e a economia regional. Instituições como a Empresa Brasileira de 
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Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) têm contribuído com o desenvolvimento de pesquisas 

que resultam em mudanças e em inovações para a vitivinicultura (Leão, 2020; Welchen et al., 

2018). Como resultado, existe a aplicação de (novas) tecnologias dentro do processo de cultivo 

e de produção, tais como: recursos de melhoramento genético, fertilidade e nutrição da videira,  

irrigação, adoção de princípios da enologia, como a gestão de processos na produção de vinhos. 

Diante desta realidade, questiona-se se isto está acessível a todos os produtores de vinho, 

especialmente na região pesquisada?   

Surgem esses e outros questionamento semelhantes em razão de que o acesso à 

informação e a aquisição de conhecimento, levando consequentemente à inovação, tornam-se 

elementos fundamentais para garantir desempenho em meio a competitividade (Frizzo & 

Gomes, 2017). Especialmente pelo fato de que a inovação pressupõe diferenciação, uma vez 

que, além de gerar crescimento e desenvolvimento, pode levar a empresa que inova a “uma 

posição de liderança” (Bebber et al., 2016, p. 202). Dessa maneira, frente a pressão que emana 

do mercado competitivo, inovar (ou seja, ter acesso a inovação) torna-se mais um importante 

assunto a ser levado em consideração por aquelas empresas que além de sobrevivência, 

procuram distinção no meio em que operam.        

 Deste modo, sendo os processos inovativos fontes de informações, aquisição e difusão 

de conhecimento, como apontado por Farias e Tatsch (2014), essa pesquisa possui como 

problema de pesquisa uma questão dupla: De que forma as vinícolas situadas em Curitiba e 

região Metropolitana inovam? E, quais são as restrições que impedem ainda mais as inovações? 

Tais questionamentos movem essa pesquisa em direção ao objetivo de, após a identificação do 

processo de inovação com base na classificação do manual de Oslo, compreender as 

dificuldades enfrentadas por vinícolas de pequeno porte (empresas familiares) localizadas em 

Curitiba e região Metropolitana. 

 Como justificativa teórica para a realização desta pesquisa apresenta-se o fato de que 

mais estudos sobre inovação no contexto de pequenas empresas são necessários (Glover et al., 

2016; Saunilla, 2019; Silva & Di Serio, 2021; Vasconcelos, Santos & Andrade, 2020). Como 

justificativa prática compreende-se que encontrar respostas na realidade local das vinícolas de 

Curitiba e região metropolitana no que tange às inovações tecnológicas implementadas e a 

forma como foram conduzidas, contribuirá para o entendimento de como ocorre o acesso à 

informação e quais são as barreiras para a adoção de inovações. A realização desta pesquisa 

também se justifica pelo fato de que no estado do Paraná já existem iniciativas incentivadas 

pelo governo estadual, como o Programa de Revitalização da Viticultura Parananense 

(REVITIS), que tem como objetivo apoiar a cadeia produtiva da cultura da uva no Paraná. 

Dessa maneira, a investigação das inovações em vinícolas de Curitiba e região metropolitana 

podem contribuir com o levantamento de informações detalhadas para auxiliar na tomada de 

decisão de agentes públicos e/ou privados. 

Para atingir o objetivo proposto nesta pesquisa, após a apresentação da questão de 

pesquisa, do objetivo que se almeja atingir, a seção a seguir traz a contextualização sobre os 

principais conceitos utilizados neste artigo. Em seguida, são apresentados os procedimentos 

metodológicos implementados. E, na sequência, expostos os resultados obtidos, bem como as 

contribuições dessa pesquisa. Ao final, são tecidas conclusões sobre o artigo.   

 

2 Fundamentação teórica 

2.1 Inovação 

O que é inovação? Quem inova é quem faz algo totalmente novo ou pode ser apenas 

diferente do que se fazia anteriormente? Esses são questionamento iniciais quando a temática 

abordada é a “inovação”. Por isso que, primeiramente, destaca-se que inovação aqui é 

considerada como a implementação de novos produtos ou métodos ou procedimentos, podendo 

ser incremental ou disruptiva. Ou seja, inovar também pode ser uma mudança significativa em  



 

3 
 

 

algo que existente (como um método ou procedimento já utilizado). Inovar também significa 

ter um olhar diferente para o ambiente, por exemplo, quando se adota uma nova ou diferente 

postura de lidar com seus clientes, fornecedores e/ou concorrentes (Welchen et al., 2018). Isto 

é, inovar tem a ver com aspectos tanto internos, quanto externos à organização que inova 

(Bebber et al., 2016; Frizzo & Gomes, 2017).   

De forma geral as inovações são caracterizadas pelo “nível de mudança” que se resulta 

após uma inovação ser implementada, isto é, inovações radicais, denominadas de disruptivas 

trazem mudanças consideráveis e as inovações incrementais, por sua vez, são as que resultam 

em mudanças menos impactantes no sentido de promoverem um processo de mudança que 

pode ser inclusive mais contínuo (Sheng & Chien, 2016). Frizzo e Gomes (2017) propõem um 

modelo de inovação que pode ser utilizado para observar e mensurar inovações (especialmente 

as que se referem a aspectos internos da organização) com a seguinte distinção do inovar: i) 

inovação de produto; ii) inovação de processo e; iii) inovação administrativa.  

Entretanto, o contexto particular/interno de cada empresa tem que ser considerado, não 

sendo possível negar as diferenças inerentes entre as grandes e as pequenas empresas. Portanto, 

como salientam Martinez-Román e Romero (2017), novas abordagens são necessárias para 

empresas de pequeno porte, considerando que o ambiente tecnológico, econômico, político e 

competitivo é diferente. 

Externamente, uma das alternativas encontradas para a adoção de inovações em 

pequenas empresas consiste na cooperação. Como referem Colet e Mozzato (2016), há ganhos 

por meio da cooperação, visto que impulsiona a inovação, além de aumentar a capacidade no 

enfrentamento de ambientes cada vez mais incertos. Ademais, a cooperação promove 

transformações sociais e o desenvolvimento local, melhorando a qualidade de vida, a 

conservação dos recursos naturais e o aumento da renda, se constituindo em oportunidades de 

crescimento e desenvolvimento, principalmente para as empresas de pequeno porte (Balestrin 

& Verschoore, 2008). Assim, a cooperação promove transformações sociais importantes, 

inclusive, impulsionando o desenvolvimento de uma localidade (Tenório, 2012). Portanto, as 

relações interorganizacionais tem sido apontada como estratégia viável e competitiva para o 

enfrentamento de um ambiente cada vez mais incerto (Human & Provan, 1997).  

Quando se fala em relações e/ou redes interorganizacionais, pesquisas sugerem que os 

laços formados entre os diferentes agentes num determinado espaço social são benéficos aos 

envolvidos (ex: Gulati, Lavie & Madhavan, 2011; Colet & Mozzato, 2016; Martin, Romero & 

Wegner, 2019). Nessa lógica, os ecossistemas de inovação promovem a inter-relação entre os 

diferentes agentes pertencentes a uma localidade (APL, aglomerado ou clusters), integrando 

empresas, universidades, centros de pesquisa e diferentes instituições que colaboram entre si, 

também com vistas ao processo de inovação (Adner, 2006; Del Vecchio, 2017; Foguesatto et 

al., 2021; Romano, Passiante & Del Vecchio, 2014). 

Por mais que a literatura sobre inovação envolvendo o contexto das pequenas empresas 

ainda seja insuficiente (Ferreira et al., 2015; Glover et al., 2016; Saunilla, 2019; Silva & Di 

Serio, 2021), não se pode negar avanços nas pesquisas, a exemplo das desenvolvidas por Maior 

et al. (2019), Silva e Di Serio (2021) e Vasconcelos, Santos e Andrade (2020). Dentre tais 

avanços, salienta-se a interferência direta das características do proprietário dos pequenos 

empreendimentos no processo de inovação (Silva & Di Serio, 2021). Essas e outras 

especificidades dessas empresas devem ser levadas em conta ao se analisar a inovação, visto 

que, como bem pontuam Martinez-Román e Romero (2017), os ambientes econômicos, 

tecnológicos, políticos e competitivos são distintos das grandes empresas. 

Antes do advento da pandemia da COVID-19, era comum afirmar que as pequenas 

empresas, normalmente, não utilizavam da tecnologia para inovar (Cooper et al., 2016; Mc 

Guirk et al., 2015). Atualmente, por mais que os atributos tecnológicos não sejam as únicas  
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fontes para a inovação nas empresas de pequeno porte, assumem importante papel, sendo mais 

utilizadas. Quanto ao setor viticultor, especificamente, não é diferente, são estabelecidas 

atitudes de cooperação entre os produtores de vinhos. Isso é fruto da formação e da participação  

em Arranjos Produtivos Locais (APLs) que permitem o acesso a máquinas e equipamentos, 

network com instituições que realizam P&D e prestam assistência técnica (Hora & Xavier, 

2018). Para os autores, um elemento chave do processo que “induz” a inovação são os subsídios 

governamentais que são voltados a estimular a busca da adoção de tecnologia, seja ela em 

forma de máquinas e/ou equipamentos, seja em novas formas de se fazer uma determinada 

prática no cultivo ou na produção de vinho. O exposto reforça que inovar também significa 

conexão com o ambiente e o mercado em que se está inserido (Frizzo & Gomes, 2017).  

Pesquisas como a de Farias (2013), Farias e Tatsch (2014) e Welchen et al. (2018) 

revelam que a inovação na vitivinicultura é basicamente incremental. Ou seja, a capacidade 

inovativa, muitas vezes limitada, e as adaptações incrementais em produtos e processos se 

tornam ações reativas por parte de alguns vitivinicultores frente a competição, especialmente 

internacional, onde o clima e a produção de escala se tornam vantagens que devem ser 

superadas pelos produtores nacionais de vinho (Farias & Tatsch, 2014). Isto é, segundo esses 

mesmos autores as inovações, sobretudo as de cunho tecnológico, são estimuladas por um 

comportamento mimético daquilo que foi implantado pelos competidores. Tais constatações 

reforçam o distanciamento competitivo que existe entre produtores nacionais e internacionais, 

uma vez que, não existe um pioneirismo local que quebre o ciclo existente.         

2.1.1 Tipos de Inovação - Manual de Oslo 

 A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) desde o 

início dos anos 90 organiza uma proposta com diretrizes para a coleta e interpretação de dados 

sobre inovação tecnológica. Tais diretrizes buscam, por meio de indicadores, sistematizar 

metodologias para a pesquisa e o desenvolvimento de produtos e serviços. Fruto dessa 

proposta, surgiu o Manual de Oslo, que no Brasil, tem como instituição parceira da OCDE e 

responsável por gerenciar as informações do cenário brasileiro, a Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP), tendo se tornado uma ferramenta utilizada para pesquisas sobre inovação. 

Assim, para essa pesquisa foi utilizado o conceito de inovação demonstrado no Manual 

de OSLO (2018), sendo que no Quadro 1 são sintetizados os principais tipos de inovações.  
Quadro 1 - Principais tipos de inovação - Manual OSLO 

 

Produto 

tecnologicamente 

novo 

É um produto cujas características tecnológicas ou usos pretendidos diferem daqueles 

dos produtos produzidos anteriormente. Tais inovações podem envolver tecnologias 

radicalmente novas, basear-se na combinação de tecnologias existentes em novos usos, 

ou serem derivadas do uso de novo conhecimento. 

 

 

Produto 

tecnologicamente 

aprimorado 

É um produto existente cujo desempenho tenha sido significativamente aprimorado ou 

elevado. Um produto simples pode ser aprimorado (em termos de melhor desempenho 

ou menor custo) através de componentes ou materiais de desempenho melhor, ou um 

produto complexo que consista em vários subsistemas técnicos integrados pode ser 

aprimorado através de modificações parciais em um dos subsistemas. 

 

 

Inovação 

tecnológica de 

processo  

É a adoção de métodos de produção novos ou significativamente melhorados, incluindo 

métodos de entrega dos produtos. Tais métodos podem envolver mudanças no 

equipamento ou na organização da produção, ou uma combinação dessas mudanças, e 

podem derivar do uso de novo conhecimento. Os métodos podem ter por objetivo 

produzir ou entregar produtos tecnologicamente novos ou aprimorados, que não possam 

ser produzidos ou entregues com os métodos convencionais de produção, ou pretender 

aumentar a produção ou eficiência na entrega de produtos existentes 
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Inovação 

organizacional 

É a introdução de estruturas organizacionais significativamente alteradas; implantação 

de técnicas de gerenciamento avançado; implantação de orientações estratégicas novas 

ou substancialmente alteradas. 

Fonte: Manual de OSLO (2018) 

 

3 Procedimentos metodológicos da pesquisa 

Nesta seção são apresentados os procedimentos metodológicos que foram utilizados 

para o desenvolvimento do estudo. Optou-se pela pesquisa descritiva, com abordagem 

qualitativa (Flick, 2009; Yin, 2016). Quanto ao procedimento técnico, trabalhou-se com o 

estudo de caso múltiplo - comparativo (Stake, 2005, Yin, 2005). Os casos estudados são duas 

vinícolas da região metropolitana de Curitiba - PR, as quais, junto com outras sete vinícolas, 

são integrantes da Associação dos Vitivinicultores do Paraná (VINOPAR). Todas foram 

convidadas para participar da pesquisa, mas apenas duas aderiram. Tais vinícolas foram 

escolhidas intencionalmente, em razão da acessibilidade e da percepção quanto a necessidade 

de pesquisa sobre o tema também em empresas deste porte e segmento.  

Para a coleta dos dados foram empregados tanto dados secundários, quanto primários. 

Como dados secundários foram utilizados websites e documentos públicos relacionados as 

vinícolas da região estuda. No que tange aos dados secundários, como instrumentos foram 

utilizados a entrevista, com o auxílio de um roteiro semiestruturado e a observação não 

participante. Assim, com as diferentes fontes de dados, realizou-se a triangulação das 

informações de acordo com Flick (2009) e Yin (2016). 

O roteiro para a observação não participante e para a entrevista foram elaborados a 

partir da leitura do Manual de Oslo (2018). Desta forma, foram realizadas duas entrevistas in  

loco, sendo a primeira no dia trinta de abril de 2021 com o sócio proprietário de uma das 

vinícolas participante (chamada de Vinícola A); a segunda entrevista foi realizada no dia cinco 

de maio de 2021, com o responsável técnico pelo cultivo de uvas e produção de vinhos, o qual 

também possui parte na sociedade da Vinícola (chamada e Vinícola B). Para ajudar no processo 

de análise e interpretação dos resultados, as entrevistas foram gravadas em meio eletrônico e 

depois transcritas. Quanto à observação não participante foram realizadas notas de campo. 

Assim, os dados empíricos foram analisados por meio da análise da narrativa 

(Czarniawska, 2004; Alves & Blikstein, 2010). Nesta etapa utilizou-se como procedimento a 

recomendação de Pamphilon (1999), o qual segure um olhar sobre a narrativa que busca desde 

a forma narrativa, passando pelos temas narrados e que também se considerem aspectos como 

pausas, e entonação da voz. Complementarmente, foram seguidas as recomendações de 

Rosenthal (1993) que aponta para a busca, por parte do(s) pesquisador(es), por conectar os 

eventos narrados nos diferentes momentos da entrevista na busca de respostas para a questão 

de pesquisa proposta. 

 Em forma de síntese, no Quadro 2 são apresentados os procedimentos metodológicos. 
Quadro 2 - Resumo da metodologia utilizada na pesquisa 

 

 

Delineamento 

Natureza Qualitativa 

Nível Descritiva 

Estratégia Estudo de caso 

Estudo de caso múltiplo Com 2 (duas) vinícolas da região metropolitana de Curitiba-PR 

 Entrevista Roteiro de Entrevista semiestruturado 
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Coleta de dados Observação não participante Roteiro e notas de campo 

Dados secundários Websites e documentos públicos 

Análise de dados Análise da narrativa 

   Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2022) 

 

Uma vez apresentado o percurso metodológico que guiou a coleta e a análise de dados 

da presente pesquisa, a seguir serão descritos os resultados obtidos e a apresentação da análise 

dos dados. 

 

4 Descrição e análise dos dados 

4.1 Vinícolas Paranaenses: contexto macro 

Visto que o campo da pesquisa se constitui em duas vinícolas paranaenses, num 

primeiro momento apresenta-se a realidade contextual delas. Segundo Ricce et al. (2018), com 

base em dados da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (SEAB) do estado, o Paraná é 

o quarto maior produtor no cultivo e na produção de uvas para a fabricação de vinhos. Ou seja,  

a fruticultura e a viticultura possuem relevância social e econômica para muitas famílias 

paranaenses. Dado o exposto, o Governo do Paraná lançou o REVITIS (Link para acesso a 

informações do programa: http://tiny.cc/gsfkuz) com o intuito de apoiar a cadeia produtiva da 

cultura da uva no estado, através do fortalecimento do setor produtivo, agroindustrial e 

turístico.  O programa conta com a redução de impostos sobre a cadeia dos derivados da uva e 

acesso a linhas de crédito. Além disso, o programa observa que a viticultura é um setor que 

necessita de investimentos em novas tecnologias conforme relata o documento: 

 
A viticultura é uma atividade que exige alto nível tecnológico e está em constante 

evolução. Isso demanda atenção do produtor/agroindústria na gestão da atividade, 

visando garantir a sustentabilidade do setor. Em 2008, o Paraná possuía em torno de 

6.000 ha com videiras, porém a partir de 2012 observou-se redução na área de cultivo. 

Muitos viticultores migraram para outras atividades em função de problemas 

envolvendo principalmente: aspectos fitossanitários, comerciais, perda de 

competitividade em função da entrada de uvas provenientes de diferentes Estados, 

entre outros (Revitis, 2020, p. 5).  

 

Mesmo que tenha ocorrido a redução no cultivo, os dados da Secretaria da Agricultura 

e do Abastecimento (SEAB), conforme apontado por Ricce et al. (2018), ainda revelam que o 

estado possui uma importante atuação nacional na produção de uvas para a produção de vinhos.   

No que diz respeito à agroindústria da uva, na última década, verificou-se um novo ciclo de 

investimentos no estado. Utilizando novas tecnologias de vinificação, resultaram na ampliação 

de diversas vinícolas que buscam a produção de suco e vinho com qualidade. Como exemplos 

têm as vinícolas Araucária, em São José dos Pinhais; a Legado, em Campo Largo; a Franco-

Italiano, em Colombo, a Cave de Pedra, em Piraquara, somando forças às tradicionais, como 

Família Zanlorenzi, Durigan, Santa Felicidade, entre outras, que produzem tanto vinhos finos.  

 Uma vez contextualizado o campo macro no qual as duas vinícolas pesquisadas se 

encontram, a seguir são apresentados os dois casos estudados, com as respectivas análises e 

interpretações. 

 

4.2 Vinícolas pesquisadas  

O sócio proprietário da Vinícola A possui uma empresa de assessoria para outras 

vinícolas, inclusive, com sede fora do Estado do Paraná, ficando em Bento Gonçalves-RS.  

 

http://tiny.cc/gsfkuz
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Sendo assim, num primeiro momento da entrevista o participante relatou como é feito o 

trabalho de assessoria às vinícolas, o qual segue.  

Tal assessoria possui uma equipe de sete funcionários, entre enólogos e equipe de 

gestão, atendendo, em média, trinta vinícolas em diferentes regiões do Brasil, as quais na sua 

grande maioria são familiares. Segundo o entrevistado, existe uma lacuna na parte da gestão 

dessas vinícolas. Ou seja, o participante possui conhecimento do segmento além da área em 

que a pesquisa manteve foco. Não diferente, na Vinícola B, o gestor (com formação técnica) 

entrevistado, também ressaltou um panorama geral do segmento vitivinicultor, além da área de 

atuação da vinícola pesquisada.   

Em relação à inovação, um ponto abordado e que tem sido um desafio nas vinícolas, 

segundo a narrativa apresentada (em ambos os casos analisados), é em relação a rastreabilidade 

dos produtos, pois há a necessidade de atender a legislação e as novas demanda dos 

consumidores para os próximos anos que, além de degustarem o vinho, demandarão mais 

informações sobre o produto consumido. A rastreabilidade, será uma ferramenta que 

contribuirá no gerenciamento a distância dos vinhos, no gerenciamento de estoques dos 

materiais, no processo de notas e faturamento e auxiliará os relatórios que precisam ser 

encaminhados para o Ministério da Agricultura. 

4.2.1 Vinícola A 

Na Vinícola A a entrevista foi realizada com o sócio proprietário, o qual também possui 

a assessoria.  Ele possui curso superior e duas pós-graduações em nível lato sensu, sendo uma 

na área de gestão e a outra na área técnica. O participante inicia falando da importância da 

assessoria prestada para as vinícolas (seja contratada, ou então, fornecida pelo próprio 

responsável técnico da vinícola). No caso da vinícola, ele próprio é o responsável técnico pelos 

produtos.  

Nesse sentido, o entrevistado afirma que são realizadas orientações no processo de 

vinificação e alinhamento de estratégias, definição dos pontos de colheita, os tipos de vinhos 

que podem ser produzidos e valores a serem comercializados. No entanto, de acordo com o 

entrevistado: “Não terminaria por aí, numa vinícola pequena a gente também acaba se 

envolvendo, não fazendo os rótulos, mas orientando a algumas situações. Então é um pouco do 

nosso trabalho aqui na assessoria”. Ou seja, existe uma demanda de orientação que vai além 

das questões técnicas em uma vinícola.  

Segundo o participante, um dos grandes desafios na parte administrativa é a gestão 

familiar. Isto fica evidente quando relatado pelo entrevistado que: “...de cada dez empresas, 

oito têm esse desafio e que vão ter que superar”. Ele complementa: “o maior desafio para essas 

[vinícolas] que tão aí passando pra próxima geração, e daqui a pouco pra outra, é como 

organizar a gestão do negócio de maneira que ela seja profissional”. 

Em suma, foi identificado que a rastreabilidade do vinho tem sido uma inovação nas 

pequenas vinícolas, tendo ficado evidente que a gestão familiar, muitas vezes, é um entrave em 

vários processos, principalmente nos processos inovativos. Ainda, ficou evidente que as 

empresas menores possuem a necessidade de uma ajuda maior, uma vez que, apesar da 

assessoria fornecer alguns serviços, outras tarefas “primárias” são demandadas pelas vinícolas.   

Em relação ao início das atividades da vinícola, os primeiros vinhedos foram plantados 

em 2007 e a primeira colheita foi realizada em 2009. Dentro da escala das vinícolas, ela é 

considerada pequena, contando com uma estrutura enxuta. A vinícola tem uma produção de 

trinta a quarenta mil garrafas de vinho por ano (capacidade que faz com que ela atenda somente 

no mercado interno). Os tipos de uvas plantadas são a Cabernet Franc e a uva Chardonnay, no 

entanto, já foi produzido Cabernet Sauvignon e Merlot a partir de uvas do Rio Grande do Sul. 

Há dois anos foi feita a importação de mudas, as quais tiveram um custo maior que o valor de 

mercado pelo fato de serem resistentes a doenças e, com isso, pode-se usar menos agrotóxicos.  
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O que segundo o entrevistado, além da economia no uso de produtos para tratamentos, existe 

uma tendência do consumidor optar por produtos mais naturais, de mínima intervenção.  

Uma das estratégias de venda dos vinhos é a comercialização no próprio restaurante da 

vinícola e em locais próximos, como padarias. Hoje são mais de quarenta pontos distribuídos 

na região de Curitiba. Segundo o entrevistado, essa é uma estratégia interessante de 

comercialização. Outro ponto de comercialização é em mercados mais conceituados da região  

e atualmente algumas lojas como wine bars têm procurado a vinícola. Dessa forma, a vinícola 

consegue expandir a sua marca.  

Os dados empíricos referentes aos motivos que levam a vinícola inovar diz respeito a 

própria demanda, a qual conduziu ao aumento da linha de produtos, visto que os consumidores 

desejavam (e continuam almejando) algo novo. Essas inovações são em produtos, nas 

embalagens, na estratégia de venda. Outra inovação é uma parceria com uma rede hoteleira, 

onde serão construídas algumas “cabanas”, para que o cliente tenha a possibilidade de ficar 

hospedado na vinícola.  

Em relação a novos produtos a vinícola lançou há dois anos um vinho gran reserva da 

safra de 2012 com uma embalagem diferenciada, sendo esse um vinho com amadurecimento 

mais sofisticado. A vinícola tem um vinho branco (Chardonnay Reserva) engarrafado há dois 

anos, e há em andamento um espumante que foi feito há pouco mais de dois anos. Outra 

novidade é um vinho licoroso, que já está sendo desenvolvido. A vinícola também está 

implantando uma nova tecnologia de cobertura dos vinhedos, o que representa um grande 

investimento. Nesse primeiro momento, embora traga um custo alto, ajudará a não molhar em 

demasia o plantio em períodos de chuva, fazendo com que haja menos tratamentos na área 

coberta, aumentando a garantia das colheitas anuais.   

Percebe-se que a vinícola tem inovado em produtos e serviços que são novos para a 

empresa, mas já existem no mercado onde atuam. Por exemplo, segundo o entrevistado, “se 

um vinho custa oitenta reais e passa a custar cem reais, pensamos em fornecer uma proposta 

de exclusividade e que esse produto consiga reunir características que quando o cliente 

compare com outros vinhos desse valor, ele esteja dentro desses atributos sensoriais”. 

Quando o proprietário da vinícola é questionado sobre a importância das inovações para 

a vinícola, ele afirma que: “nós somos tradicionais, ela [inovação] é importante, não chega a 

ser muito importante, mas ela é importante”. Em relação a importância das inovações nas 

características técnicas de um produto existente ele considera “o mercado é dinâmico e a  

vinícola precisa produzir não somente o vinho que quer, mas sim o que realmente vende”. Já a 

importância do desenvolvimento de um novo produto foi posto como sendo algo “muito 

importante” e, com menor importância a utilização de novos materiais (matéria prima), visto 

que a empresa tende a ser mais tradicional.  

Outra questão levantada foi sobre a inovação em processos nos últimos três anos. A 

afirmação foi de que a vinícola desde o princípio reúne uma boa tecnologia e que a empresa 

está se equipando com aparelhos mais sofisticados, mesmo que o setor, em geral, seja mais 

tradicional e as máquinas demoram para ficar obsoletas. O participante disse que na parte de 

mudanças tecnológicas existem algumas parcerias entre as vinícolas da região nas compras de 

novas máquinas, na utilização de equipamentos e, até mesmo na compra de materiais e garrafas, 

o que se traduz nas seguintes palavras: “A gente tem feito um trabalho de associativismo”.  

Já em relação às inovações organizacionais e implementação de novas técnicas de 

gestão nos últimos três anos, com aquisição de softwares ou mudança significativa de estrutura 

da organização, a resposta foi que os gestores estão sempre trabalhando na parte comercial, 

criando novas alternativas. No que tange às mudanças na estrutura organizacional, em razão de 

que a estrutura é pequena, há o entendimento de que não comporta muitas mudanças, no 

máximo acontece a alteração de um funcionário ou algum treinamento. Na parte de programas  
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de qualidade, foi salientado que o fato de a estrutura ser pequena, não entendem como 

necessário, ainda mais que os processos são claros e bem definidos, facilitando o controle. 

Também foi verificado que não existe nenhuma certificação própria do setor.  

No que diz respeito às mudanças de layout do processo de produção, houve algumas 

alterações, para tanto foi necessário a ampliação e algumas mudanças no espaço para 

contemplar melhor a visitação da área produtiva. O proprietário revela que não trabalham com 

terceirização, uma vez que preferem executar todos os passos do processo.  

Nas inovações em marketing, mudança da marca, mudança na forma de 

comercialização, design da marca, implementação de produtos com biotecnologia, a vinícola 

está em processo, para em breve produzir uma linha com menos interferência na produção do 

vinho, sendo que a cobertura do vinhedo ajudará nessa questão. Já em relação à marca, o 

entrevistado comentou que ela não deve mudar e sim consolidar-se. Na parte do design também 

não pretende mudar, mas se modernizar, a fim de manter a linha. No que tange às mudanças 

na comercialização dos produtos, o participante revela que deverá acontecer com a chegada  

das cabanas, gerando maior movimentação do restaurante, e realização de eventos, além dos 

serviços já existentes: visitação guiada, visitação guiada vip e sala de degustação exclusiva, 

onde o cliente poderá reunir um grupo.  

Quanto às principais fontes de informação utilizadas pela vinícola para inovar, o 

participante revela que são os próprios sócios e pessoas que trabalham na vinícola. Como a 

empresa tem uma estrutura pequena, não existe um departamento de pesquisa e 

desenvolvimento, mas todos os trabalhadores se envolvem em processos inovativos. 

Entretanto, utilizam também de fontes externas, a exemplo de participação em feiras e 

congressos, parcerias com a universidade e centro de pesquisa, além de outros exemplos, como 

revela a fala: “eu participo de uma confraria de vinhos [...] que reúne um grupo importante aí 

de pesquisadores da EMBRAPA”. Mesmo havendo esse contato, o participante reconhece que 

a EMBRAPA poderia auxiliar de forma mais efetiva, mas que não há uma ligação (direta) entre 

as empresas, o que dificulta a interação entre as partes. 

Também para o desenvolvimento de novos produtos, todos os trabalhadores estão 

envolvidos. O entrevistado salienta que, entre os cinco sócios da vinícola, todos são abertos a 

mudanças. Não existe um controle específico sobre os investimentos para inovação e nem um 

valor definido para a aquisição de novas máquinas, mas, segundo o entrevistado, os sócios não  

medem esforços em investir. E até o momento nunca utilizaram linhas de financiamento de 

fonte pública para desenvolvimento tecnológico. 

Pensando no aspecto sobre quais são os fatores que prejudicam as atividades de 

inovação, segundo o entrevistado, são: custos altos, uma vez que, como a escala é baixa, todo 

investimento impacta. Ademais, como refere o participante, os investimentos em vinícolas tem 

um retorno a longo prazo, em uma média de dez anos, também constituindo-se num fator que 

dificulta a inovação. Outra dificuldade apontada é a falta de profissionais qualificados, sendo 

necessário o treinamento de novos funcionários, o que impacta nos gastos da vinícola. A área 

de recursos humanos, tanto na (falta de) formação técnica quanto nas competências 

comportamentais exigidas para serem exercidas determinadas tarefas nas vinícolas, foram 

citados como empecilhos no dia a dia da vinícola. Isto é, a falta de mão de obra qualificada 

para atuar no processo de produção de vinho (desde o plantio, colheita e produção final), bem  

como aspectos como padronização e qualidade no atendimento, são destacados como lacunas 

a serem preenchidas.   

No momento a vinícola não tem nenhum produto patenteado. De acordo com o 

participante, pode ser em razão da falta de conhecimento da importância das patentes, 

especialmente no Brasil, que em geral, não se tem a cultura de criá-las (e por vezes, de respeitar 

patentes). Ele observa que não tem muitos exemplos que o motivem em busca de patentear  
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algum produto, pois relata que “a gente é uma economia de mercado selvagem e tem que se 

virar e eu acho que a primeira preocupação nossa é sobreviver”.  Quando questionado sobre 

como respeitar a cultura e a elaboração dos vinhos em um mundo cada vez mais tecnológico, 

o participante respondeu:  
 

a inovação depende do ponto de vista que tu vê, [...] se tu vai lá e tira a rolha e tu bota 

uma tampa pilfer, uma tampa metálica daí tu faz uma pesquisa, um monte de gente 

vai dizer não, piorou a qualidade porque agora botaram uma tampa metálica, aí tu 

bota uma rolha mais baratinha que tu sabe que não é tão bom pra qualidade do 

produto, mas daí a percepção é positiva. 

  

Ou seja, o entrevistado argumenta que o consumidor de vinho é tradicional, e que as 

inovações devem surgir, sem perder a essência. Em se tratando de ‘essência’ e ‘tradição’, se 

faz necessário também verificar se as mudanças estão de acordo com a proposta da vinícola, 

citando como exemplo, algumas empresas que estão vendendo vinho em lata. 

4.2.2 Vinícola B 

O participante da pesquisa da vinícola B foi um dos sócios e responsável por toda a 

operação da vinícola, o qual possui formação técnica na área, tendo passado vários anos no 

ambiente acadêmico e ainda mantém contato, quando recebe estudantes na propriedade para 

conduzirem suas pesquisas.   O conhecimento técnico e envolvimento acadêmico do 

participante da pesquisa já orientam para ações de inovação na vinícola, pois o participante 

relatou no início da entrevista que: 
 

Aqui mesmo estou com uma nova tese de doutorado, que provavelmente vamos 

consolidar, tenho três doutorandos aqui, trabalhando comigo e pesquisando aqui 

dentro. Na cantina de vinhos testamos leveduras no campo, adaptação das cultivares 

e manejo de doenças também, então é uma pesquisa que “tá” no sangue.  

 

 Na caracterização desta vinícola destaca-se que, assim como a vinícola A, se trata 

também de uma vinícola de pequeno porte, com produção limitada (16 à 20 mil garrafas/ano). 

A vinícola tem um histórico de constituição familiar, e que nos últimos anos (desde 2012) 

recebeu investimentos para se tornar o que o entrevistado denominou de ‘uma cantina de 

vinhos’, posicionando-se como uma ‘Boutique de Vinhos’. A produção de vinho origina-se de 

uvas da própria propriedade, ou seja, o próprio plantio é transformado em vinho, não havendo 

o incremento de uvas de outra propriedade. O plantio de uvas é diversificado (sete castas no  

total) e existem ‘testes’ com variedades de uvas sendo realizados para que futuramente sejam 

oferecidos novos produtos destes vinhedos. Além do plantio de uvas, produção e 

comercialização de vinhos e de espumantes (a vinícola possui um produto nesse segmento que 

tem destaque no mercado), também houve o posicionamento da vinícola para a prestação de 

serviço ligado ao turismo - o enoturismo.    

A comercialização da produção é destinada, aproximadamente 80%, para pessoas 

físicas da própria região, ou seja, consumidores que adquirem os produtos na própria vinícola 

ou que conhecem a vinícola por serem conhecidos do entrevistado, ou então, da 

proprietária/fundadora da vinícola. Mas já existe um movimento de venda de produtos para 

fora do estado do Paraná, especialmente em cidades do Sudeste.  

Quanto aos processos de inovação da vinícola, o participante deixou claro que a vinícola 

possui um diferencial por inovar na variedade das uvas (nas castas). Nesse sentido ele diz que 

isso: “é um pouco fora da curva”. Isto é, nesta vinícola as escolhas das variedades, o que inclui 

as em período de testes, são variedades não convencionais, ou seja, não típicas para os produtos 

que hoje são encontrados no mercado nacional regular. Sobre inovação de processos, as 

evidências empíricas, conforme verificado no decorrer da visita às instalações e vinhedos,  
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confirmam a sua ocorrência, inclusive, na busca por produtos diferenciados, adotando etapas 

processuais diferentes. Segue fala comprobatória neste sentido:  
 

A gente tem inovações de processo, em termos de, a gente usou a estrutura, não é 

algo que a gente faz um vinho pacificado, a gente desidrata ele para melhorar, então, 

é um trabalho também diferencial onde a gente classifica a uva, colhe a uva, desidrata  

ela numa sala e aí consegue fazer o vinho de alta gama né, foi o terceiro melhor tinto 

do Brasil em 2017. 

 

Dentro de inovação em processo, o participante mencionou que, por ter experiência 

acadêmica, trouxe para o plantio técnicas de manejo que hoje são implantadas na propriedade. 

Nesse sentido, ele refere:  
 

A gente tem a inovação no manejo das uvas, no estilo de poda, no manejo do solo, no 

monitoramento de pragas e doenças. Com isso a gente reduz mais de 80% o número 

de aplicações [de produtos]. Hoje, a média brasileira é de trinta a quarenta aplicações 

na safra de uvas nas vinícolas. Nós variamos de dez a dezoito. 

 

 Fica evidenciado que existe a preocupação em produzir os vinhos atendendo critérios 

rigorosos de redução do uso de agrotóxicos (o nome do sistema adotado é a agricultura 

sintrópica). O participante relatou que atualmente é “mais barato” aplicar um produto do que 

“pagar uma diária” de alguém fazendo o manejo de plantas daninhas. Esta preocupação fica 

evidenciada nos dados empíricos, ou seja, além da fala do participante, também foi visualizado  

na propriedade que, próximo das videiras existe a produção de alimentos agroecológicos 

(utilizando o sistema mencionado acima). 

Ademais, as evidências empíricas também comprovam a busca pela qualidade na 

produção dos vinhos, o cuidado com os detalhes, como pode ser observado na fala do 

participante: “a gente respeita a safra, respeita o ambiente, a gente não vai fazer vinho se a uva 

está ruim, então é nesse sentido. A melhorar a qualidade do produto, isso está sempre né, 

reduzir custos de produção”.    

O entrevistado também reforçou a visão sobre inovação oriunda dos clientes, o que fica 

evidenciado ao afirmar que as “exigências dos clientes são importantes, eles também 

determinam, não adianta eu sonhar com um vinho que só eu gosto”. Ele disse que ampliar a 

linha de produtos não é um objetivo/foco da vinícola, especialmente em razão de querer manter  

a qualidade, o que se torna mais difícil na medida em que existe uma gama maior de produtos. 

Entretanto, existem ações neste sentido, a exemplo, nos últimos 3 anos foram incorporados 

novos produtos ao portfólio da vinícola.  E ainda, revela que o ambiente/contexto também 

orienta(ou) a forma de comercialização, a exemplo do que aconteceu na pandemia da COVID-

19. Segue fala comprobatória: 
ano passado, na pandemia a gente teve que fazer uma reestruturação da nossa venda, 

porque realmente uma vinícola onde você tem 80% de venda direta e você tem que 

fechar por muito tempo, [...] nos reinventamos e pra poder se reinventar, ano 

passado a gente criou, através do marketing, com o auxílio da filha da [nome da 

proprietária], que a gente fez o programa  

 

Em termos de inovação sobre marketing, o entrevistado informou que a vinícola 

escolheu terceirizar essa responsabilidade, contratando uma agência. Nesse sentido, existe a 

busca por profissionalização, mas sem haver um distanciamento e uma co-criação parte da 

proprietária (e sua família), bem como pelo administrador e responsável técnico.      

As inovações na vinícola também ocorrem na infraestrutura, não somente no layout da 

produção, mas na questão da compra de equipamentos. Utilizados basicamente para atender as  
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demandas da produção atual, mesmo que poderia ser maior, porém, no momento a escolha foi 

de não aumentar a produção de vinhos, uma vez que, o foco está na qualidade.  

Além do investimento em equipamentos, existe uma preocupação e abertura para para 

mudanças de cunho organizacional, como por exemplo, com treinamento das pessoas que 

passam a ingressar no quadro de funcionários e o aperfeiçoamento da gestão. Nesse sentido, 

buscam suporte em instituições, a exemplo do SEBRAE. Por sua vez, a busca por informações 

não se restringe a fontes externas como instituições de apoio, como pode ser verificado na fala 

do entrevistado: “participamos das feiras promovidas pelos parceiros aqui na região e os 

concursos. Congressos, eu participo também pontualmente como pesquisador”. Como 

pesquisador, o entrevistado conecta a vinícola com universidades no estado do Paraná (UEPG, 

UFPR) e fora dele (Instituto Federal do Rio Grande do Sul).     

 

5 Discussões e contribuições 

Tendo em vista a escolha da abordagem sobre inovação utilizada (ou seja, baseando-se 

no Manual de Olso (2018), após as análises dos dados percebe-se que existem ações de 

inovação nas vinícolas estudadas. Os dados empíricos evidenciam que que inovar é algo 

comum entre as vinícolas e que elas estão cientes da sua necessidade, ao mesmo tempo que, 

não existe uma estrutura processual de inovação. Seja pelo porte das vinícolas dos casos 

estudados, ou então, por uma questão cultural, a inovação ocorre de forma ‘natural’ nas 

vinícolas pesquisadas atendendo a exigências que surgem. No decorrer deste processo, as 

restrições surgem como barreiras que impedem as inovações, ou então, a tornam mais lenta.  

Tem-se um conhecimento sobre o conceito de inovação, por exemplo, o participante da 

Vinícola A, relatou que “a inovação não é só mudar o vinho, inovação é comercializar de 

maneira diferente, é ter uma proposta diferente”. Isto revela que, em essência, existe o 

reconhecimento da inovação como uma ‘mudança’. Então a inovação pode e deve vir tanto da 

apresentação e da comercialização quanto da experiência com o produto. Ademais, outros 

pontos que fazem a empresa inovar são: a competição no mercado e a questão de desenvolver 

produtos amistosos em termos de meio ambiente. No entanto, foi relatado que há a necessidade 

de esperar um tempo entre um lançamento e outro, pois é necessário deixar um produto se 

consolidar no mercado, ter “seu momento de destaque”, até para que não haja produtos 

competindo um com outro. Isto revela que a inovação gera consequências, as quais precisam 

ser mensuradas a fim de que se possa avaliar de forma crítica as escolhas sobre o ‘inovar’. 

Seguindo as categorias apresentadas pelo Manual de Oslo (2018), no Quadro 3 

apresentam-se os resultados da pesquisa na perspectiva de inovação utilizada pelas vinícolas. 
Quadro 3 - Resultados relacionados aos principais tipos de inovações - Manual de Oslo 

Produto 

tecnologicamente 

novo 

Sim, ambas as vinícolas inovam lançando produtos novos, utilizando técnicas não 

aplicadas anteriormente, resultado de testes. Isso ocorre por iniciativa própria, bem 

como seguindo também tendências do mercado.  

Produto 

tecnologicamente 

aprimorado 

Nesse caso também existe a oferta de produtos aprimorados, ou seja, produtos que 

já fazem parte do portfólio das vinícolas pesquisadas, mas que passaram por algum 

tipo de mudança.  

Inovação tecnológica 

de processo  

Os participantes relataram que, na história das duas vinícolas participantes do 

estudo, houve momentos em que havia mais ou menos necessidade de mudança 

(inovação) no processo de plantio, colheita e processamento da uva, bem como, da 

produção de vinho. Mas inovar em processo, não se restringe(iu) a isso nos casos 

estudados, pois também houve inovações na ampliação da capacidade de produção, 

na comercialização, entre outras mudanças realizadas.   
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Inovação 

organizacional 

Na inovação em processos, muitas vezes existe a necessidade (e/ou consequência) 

da mudança interna na organização. Essa inovação organizacional também foi 

relatada em ambos os estudos de caso, e revela como as vinícolas precisam se 

adaptar frente às demandas que surgem. Ficou evidente que existe uma relação de 

causa e efeito das demais categorias de inovação sobre esta, bem como que, quando 

existe uma ação de inovação organizacional, ela pode conduzir a outro tipo de 

inovação (em produto ou em processo).   

 Fonte: Elaborado pelos autores, com base no Manual de Oslo (2018) 

 

O guia de inovação utilizado revelou nas macros categorias que a inovação faz parte da 

história (e do futuro) das vinícolas estudadas, porém, existem inovações que ocorrem em micro 

processos, os quais poderiam ser classificados de acordo com uma das quatro destacadas acima. 

Porém, o questionamento inicial deste estudo sobre a forma como as vinícolas situadas em 

Curitiba e região Metropolitana inovam, moveu essa pesquisa em direção ao objetivo de, após 

a identificação do processo de inovação com base na classificação do manual de Oslo, 

compreender as dificuldades enfrentadas por vinícolas de pequeno porte (empresas familiares) 

localizadas em Curitiba e região Metropolitana. Portanto, é necessário destacar que inovação, 

como em marketing, buscar informações no mercado e/ou com parceiros, foram resultados que 

também apareceram nos relatos dos entrevistados e que apontam para inovações que ocorrem  

no dia a dia das empresas estudadas. Isto é, as vinícolas estudadas plantam uvas, produzem 

vinhos, e atualmente também estão se posicionando como opções turísticas (enoturismo). Isto 

exemplifica como a investigação é importante, pois uma vez no campo de pesquisa, foram 

buscadas respostas orientadas ao plantio e produção de vinho e, surpreendentemente, ficou 

evidenciado o papel desta nova frente em que as vinícolas estudadas (e outras) estão buscando 

se consolidar. 

Estes resultados apontam para as dificuldades que existem no decorrer do processo de 

(buscar) inovar, bem como destacam algumas restrições. Restrições estas que poderiam ser 

divididas, conforme resultados da pesquisa, em dois grandes grupos: i) Restrições de natureza 

financeira/econômica. Isto é, ações que envolvem a estruturação da vinícola para o processo 

de produção de vinhos implicam em investimentos, seja no cultivo e/ou manejo das uvas, mas 

também no momento da produção do vinho. Mas também a busca por novas variedades e 

alteração no processo produtivo, com investimento em pesquisa e desenvolvimento também 

trazem implicações de investimentos. Nesta mesma direção, os investimentos em novas fontes 

de renda para a vinícola, como o enoturismo, também adicionam a necessidade de recursos 

financeiros. A busca por orientação técnica profissional, quando esta não está disponível “em 

casa”, também se torna fonte de custo/despesa.  

Além destas restrições de cunho financeiro/econômico, também existem as restrições, 

que aqui foram denominadas de ii) Restrições Sócioculturais. Isto é, profissionalizar a gestão, 

especialmente em uma empresa de pequeno porte pode ser (se revela ter sido) um desafio. 

Mudar e inovar são aspectos que ambos os participantes concordam que existe a necessidade, 

porém, mudanças, como a mencionada acima, ou então, a formação de parcerias, a união entre 

produtores de uva e de vinho, bem como a criação de associações e um sistema de ecossistema  

de inovação, são aspectos que possuem seus elementos dificultantes, como a falta de estrutura 

ou de algum agente que promova a integração. No caso da pesquisa conduzida já existem 

movimentos em direção a isso, VINOPAR o REVITIS são sinais de algum avanço, porém, 

conforme relatado pelos entrevistados, para que as inovações, sejam elas nos produtos, nos 

processos e ou na estrutura organizacional, mais precisa ser feito, mais precisa ocorrer.        

Assim, com esta pesquisa se buscou contribuir com a apresentação, não só de como as 

vinícolas da região de metropolitana inovam, mas como existem um potencial de expansão da 

inovação neste segmento, especialmente por pequenas vinícolas familiares que podem se  
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beneficiar na medida que inovarem. Ainda se destaca que existem restrições socioeconômicas 

que limitam o acesso e as inovações em si.  

 

6 Conclusões 

Inovar é preciso! É preciso mesmo sendo desafiador e, por vezes, difícil. Isso não 

significa ser impossível, o que é comprovado com esta pesquisa empírica. Por exemplo, além 

das inovações centradas nos produtos e em processos internos conforme visto no decorrer do 

artigo, outro importante elemento a ser considerado no processo de incentivo para a adoção de 

inovações na vitivinicultura é o potencial atrativo turístico que isso possibilita em virtude do 

Enoturismo.  Ele já é consolidado em outras partes do país, como no Vale dos Vinhedos na 

Serra Gaúcha (Farias, 2013), mas ainda permanece incipiente na região metropolitana de 

Curitiba. A região tem, atualmente, um apelo mais local do que regional na exploração do 

cultivo de uva e produção de vinho, enquanto possibilidade turística para a geração de renda. 

Ademais, também foi constatado o fato de que existem inibidores para a inovação, 

como por exemplo, na questão do custo de se inovar, uma vez que, pequenas vinícolas podem 

não ter condições, especialmente as financeiras, para viabilizar um investimento. Mas não são 

somente aspectos financeiros que limitam a inovação, a falta de incentivo governamental, 

mesmo com o programa REVITIS, ainda assim, existe a necessidade do suporte para o 

desenvolvimento de ações de inovação. Ou seja, as restrições socioeconômicas, bem como, 

aspectos também culturais, foram percebidos como elementos inibidores de inovações nas 

vinícolas pesquisadas.   

Concluída a pesquisa percebe-se que existe a necessidade de que haja uma estruturação 

nos processos de inovação, quem sabe até por meio de mais relações interorganizacionais 

colaborativas com outras empresas e agentes que fazem parte da região pesquisada. Isto é, a 

inovação não é algo sistemático em que as pequenas vinícolas estudadas estão centradas, inovar 

torna-se uma consequência das demandas que surgem.  Ou seja, não ocorre um planejamento 

sobre no ‘o que’, no ‘como’, no ‘quando’ inovar. Mas inovar tornou-se um atender as demandas 

que surgem, por exemplo, dos clientes quando estes demandam por alguma mudança. Faz-se  

necessário reconhecer que em algumas situações existe uma pró-atividade, mas novamente 

atendendo a um objetivo que não necessariamente é conectado e em sinergia com propósitos 

da organização no longo prazo. O ambiente interno das vinícolas em virtude do dia a dia deste 

contexto podem não favorecer a busca por inovações, o que será de certa forma acentuado se 

houverem restrições no ambiente macro, como acesso a conhecimento/informação, crédito, 

consolidação de parcerias.  

Isto posto, entende-se que os resultados desta pesquisa trazem importantes 

contribuições práticas para as vinícolas pesquisadas e as outra da mesma região, além da 

contribuição teórica com a geração de conhecimento sobre tema que necessita de mais 

pesquisas, sobretudo ao se considerar o contexto das pequenas empresas e do setor em questão. 

Entretanto, recomenda-se futuras pesquisas, principalmente aquelas que objetivem analisar 

aspectos não explorados nesta investigação, especialmente em relação ao mapeamento de ações 

já realizadas e como estas estavam alinhadas com os objetivos de curto, médio e longo prazo 

da(s) vinícola(s). Também são necessárias, pesquisas que supram aquilo que aqui apontam-se 

como limitação desta pesquisa, ou seja, caracterizada como um estudo de caso múltiplo, 

realizado em duas vinícolas, e que ampliem o número de vinícolas a fim de permitirem uma 

amplitude maior da realidade local. Bem como, recomenda-se pesquisas semelhantes fora da 

região metropolitana de Curitiba e que destaquem outras regiões do estado do Paraná, e quem 

sabe, Brasil. Também se entende como necessário e pertinente trabalhar as vinícolas dentro do 

ecossistema de inovação, trazendo elementos dos outros agentes participantes no local, como 

outras organizações, institutos de pesquisa, Universidades e órgãos públicos.  
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SOCIAL BRICOLAGE TO OVERCOME DIFFICULTIES:  

LEARNING FROM TWO COUNTRIES 

Alberto de Matos Foresto (Uninove – Brazil),  
Sophie Veilleux (Univ. Laval – Canada) and Edmilson Lima (Uninove – Brazil) 

 

Abstract: This qualitative multi-case study focuses on social bricolage to overcome 
difficulties (resource scarcity, etc.) and continue creating social value in entrepreneurship 
serving communities in need. Data are from 4 small Canadian social organizations and 4 

Brazilian ones favoring learning about and between both countries regarding social bricolage. 
Entrepreneurs from Canada have professional management training and other qualifications 

to carry out their activities. In Brazil, entrepreneurs count mainly on trial and error and low 
training to solve problems as they arise. In both countries, social bricolage is used to face 
scarcity, lack of preparation and other difficulties.  

Keywords: Social bricolage. Entrepreneurship. Making do. Overcoming difficulties. Learning. 

1 Introduction 

Social entrepreneurs vary in their responses to scarcity. In any case, a process by which 
they can recombine scarce and/or inadequate resources to solve new problems and explore 
new opportunities, known as entrepreneurial bricolage (Baker and Nelson 2005), is possible. 

The adaptation of this concept to social entrepreneurship is social bricolage, defined as 
recombining available resources to solve social problems by creating social value (Di 

Domenico, Haugh, and Tracey 2010). As we can see by comparing these two initial studies 
with more recent ones on bricolage, such as those conducted by Servantie and Rispal (2018) 
and Nelson and Lima (2020), the components of both concepts vary in form, intensity and 

frequency according to context, which is key to bringing social value to deprived 
communities. Those variations have not yet been studied, although they can play a major role 

in terms of improvement (e.g. making tailored solutions possible according to the specificities 
of each context) in many communities facing difficulties. 

Studying those variations can therefore bring relevant contributions for practical 

purposes, potentially favoring learning among contexts and improving conditions for millions 
of lives and, for theoretical purposes, responding to the significant need for research to gain a 

deeper understanding of social bricolage (Janssen, Fayolle, and Wuillaume 2018). Canada 
and Brazil seemed particularly attractive as countries in which to comparatively study 
variations of bricolage, in light of an international research collaboration among the authors 

of this paper, who are from both countries. The differences between the countries in terms of 
socioeconomic development, funding, institutional conditions and culture contribute to the 

variation in context our study requires. 
Contributions to the literature are necessary to understand how social organization 

entrepreneurs manage to overcome limitations in their manifestations in the broad 

institutional contexts of different economies. By identifying how social bricolage helps social 
entrepreneurs overcome limitations in two different countries, we make this kind of 

contribution. Our study also contributes to practice, as it can inspire the necessary 
mobilization of entrepreneurs in small social organizations facing limitations such as resource 
scarcity and lack of preparation. 

The purpose of this article is to explain, using a multi-case method, how entrepreneurs 
of small social organizations use social bricolage to overcome limitations (resource 

constraints and other difficulties) and continue creating social value for their communities. 

2 Social Bricolage 



 

 

Reading Lévi-Strauss (1966) we already know that the ingenious process of bricolage 

is of great utility for humanity facing unfavorable conditions, particularly scarcity. The author 
defined bricolage as “making do with what is at hand.” When considered as entrepreneurial 

bricolage (Baker and Nelson 2005), the process involves refusal to enact limitations (Weick 
1979) that are normally respected by those who are not bricoleurs regarding materials, 
practices, definitions, rules, laws and standards. That refusal maintains the entrepreneur in a 

persistence mode that induces creativity to find solutions that tend to be considered 
impossible by others. Overcoming what is apparently impossible is an idea already illustrated 

in the title “Doing Something from Nothing” of the seminal paper about entrepreneurial 
bricolage (Baker and Nelson, 2005) defining this concept as: “making do by applying new 
combinations of resources at hand to new problems and opportunities.” 

Entrepreneurial bricolage has three characteristics: (1) making do with whatever is at 
hand, which involves a bias for action and active engagement with the problem of whether a 

viable result can be created from available resources; (2) combining and reusing elements for 
new applications, frequently subverting their original purpose (so entrepreneurial bricolage 
can create unexpected things and improve innovation capacity – Servantie and Rispal 2018); 

(3) using available resources rather than seeking others. Bricoleurs’ resources are varied by 
nature, but have real and potential purposes for an application based on a goal that is itself 

shaped and built on the resources available (Sunduramurthy et al. 2016). Bricoleurs 
accumulate resources in a trove or repository of materials, practices, procedures and/or social 
relationships that may be useful in the future, but of which the real utility is unknown from 

the outset (Baker and Nelson, 2005; Di Domenico, Haugh, and Tracey 2010). Solutions 
generated by social entrepreneurship usually have to be creative and apply bricolage, since 

many of the problems faced by social organizations are persistent and resist traditional 
methods of resolution (Kickul et al. 2018). 

The concept of social bricolage includes six components (Di Domenico et al. 2010): 

refusal to accept limitations; making do; improvisation; social value creation; persuasion; and 
stakeholder involvement. The three last components are not included in the original definition 

of entrepreneurial bricolage mainly because they are related to the social dimension of the 
concept of social bricolage. Another component is improvisation, converging with current 
definitions as a fusion of design and execution (Baker, Miner, and Easley 2003). 

To generate contributions that are equally pertinent to research on entrepreneurial 
bricolage and social bricolage, we focus our study on making do and the refusal to accept 

limitations. These components are the exact intersection between both versions of bricolage. 
Making do is understood in the majority of publications as referring to the use of resources at 
hand for new purposes. The concept of refusal to accept limitations is also consistent with the 

work of Baker and Nelson (2005). 
Social bricolage lies within the realm of social entrepreneurship and frequently occurs 

in the context of small social organizations. Social entrepreneurship is defined here as the 
creation of social value through innovative and entrepreneurial means (Peredo and McLean 
2006). It has increasingly become of interest as it addresses issues such as illiteracy, health 

and poverty, which are often global problems, and offers innovative solutions for resource-
constrained populations that are neglected by local governments and corporations (Janssen, 

Fayolle, and Wuillaume 2018). Social entrepreneurship occurs when entrepreneurs seek to 
create social value, recognize and exploit opportunities to create social value, use innovation, 
tolerate risks, and refuse to accept limitations such as resource scarcity. 

3  Using Social Bricolage to Face Difficulties 
Social organizations are a necessary means to help communities and provide social 

value with products and services that meet social needs when social problems are neglected 
by the government and other institutions – and this neglect is most commonly seen in 



 

 

developing countries. They are non-profit organizations that address the needs of the 

communities in which they operate (Peredo and McLean 2006) and independent non-profit 
organizations having an explicit and central social mission (Janssen, Fayolle, and Wuillaume 

2018). Donation is a traditional source of income for them, but it is also common for them to 
obtain public grants and generate revenue through the sale of products and services to solve 
social needs (Tan and Yoo 2015).  

Social organizations usually operate under resource scarcity conditions (Gras and 
Mendoza-Abarca 2014). However, the social mission of improving the wellbeing of 

communities mobilizes them and their collaborators through compassion, which drives the 
recombination of scarce resources for the common good (Albert, Dean, and Baron 2016). 
This is an attractive and common way for social entrepreneurs to face their considerable 

challenge of creating and exploring opportunities to improve the well-being of vulnerable 
people and communities, even in extreme cases such as in climate-threatened areas (Gray et 

al. 2014) and after a disaster (Nelson and Lima 2020). 
The environment influences social entrepreneurship variables based on the scarcity of 

resources, as some companies will survive, and others will not (Baker and Nelson 2005). To 

overcome these constraints, social entrepreneurs have alternatives: by checking available 
resources in response to an uncertain and hostile environment (Bojica et al. 2018). They can 

change their way of obtaining income and resort to public funds and private companies to 
finance their activities (Zhao and Lounsbury 2016). They can also try to use scarce available 
resources, find new uses for neglected elements or combine the elements in an innovative 

manner – in other words, they can use bricolage (Kickul et al. 2018). 
Bricolage is useful in helping social, small, and new organizations explore new 

opportunities, harnessing the resources available to overcome difficulties (Janssen, Fayolle, 
and Wuilaume 2018). It also holds the idea that organizations seeking to achieve a social goal 
with financial sustainability avoid relying on government or donors as providers (Langevang 

and Namatovu 2019). A central role of bricolage is improving self-sufficiency, particularly in 
conditions of resource scarcity (Grivins et al. 2017). Indeed, many social organizations 

operate in contexts that are not propitious for them due to a lack of resources, high labor and 
operation costs and constraining competitiveness, besides working in poor communities and 
having funding restrictions, particularly in developing economies (Desa and Basu 2013). 

Social bricolage helps to overcome those difficulties with a creative use of limited resources, 
which are frequently underexploited, disused, or scorned (Janssen et al. 2018).  

To benefit communities, social entrepreneurship can create social value by promoting 
stakeholder participation in local agendas to facilitate necessary activities and access to 
resources (Di Domenico, Haugh, and Tracey 2010). In addition, social organizations located 

in underdeveloped areas invite politicians who want to be re-elected to promote events and 
thus draw their attention, as well as that of other stakeholders, to elicit support (Desa 2012). 

With their social entrepreneurship, they focus their concerns on their local environment, 
taking advantage of a network consisting mainly of stakeholder connections and the local 
community (Kickul et al. 2018). 

4 Methods 
This article is based on a field study conducted in 2018 and 2019 in the cities of São 

Paulo (Brazil) and Quebec (Canada). We chose the eastern area of São Paulo because of its 
concentration of communities suffering from unemployment, poverty, lack of public services 
and other needs. Quebec was also chosen because of its communities living in precarious 

conditions. By interpreting and contextualizing the meanings of people’s thoughts, beliefs 
and practices (Denzin and Lincoln 2011), this qualitative multi-case study used in-depth 

semi-structured interviews and document analyses (reports, newspaper information and 
websites) in order to gain a detailed understanding of the phenomenon under investigation, 



 

 

addressing a research problem that has not yet been studied (Sampieri, Collado, and Lucio 

2013). 
Case studies are useful to investigate a contemporary phenomenon in context, 

especially when the boundaries between phenomenon and context are not evident (Yin 2015), 
as is the case in our study. The depth of analysis and phenomenon understanding is one of the 
main virtues of the case study method (Gerring 2004). The cases were eight small social 

organizations, four from São Paulo city and four from Quebec. These organizations were 
selected because their entrepreneurs and teams frequently rejected limitations, made do and 

overcame limitations to continue creating social value against the odds. Multiple cases were 
studied because this strategy makes it possible to understand complex social phenomena 
using comparisons of different cases and contexts (Darke, Shanks, and Broadbent 1998, 

Schofield 2002). The use of multiple cases tends to provide more “convincing and accurate” 
information than a single case study (Merriam 1998). 

The eastern region of São Paulo is characterized by poor housing, poverty and high 
crime rates. Quebec is in an opposite socioeconomic situation, with a robust economy and a 
low unemployment rate. However, it is a region where there are pockets of poverty and 

precariousness, particularly in the population of immigrants from different countries, which is 
a common reality in Canada as it is still developing its economy and territorial occupation 

depending immigrants. The choice of cases and their number are related to the nature of the 
research question, research funding and the availability of pertinent research cases (Darke, 
Shanks, and Broadbent 1998). 

The recruitment of interviewees began with an Internet search on social entrepreneurs 
and social organizations, followed by emails and phone calls to promising candidates. Once 

the interviews were set up, a consent form was signed by each interviewee. Data collection 
took place between December 2018 and January 2019 in Brazil, and between April and May 
2019 in Canada. Data analysis used coding with the Atlas-ti software (Friese 2012) and 

convergent and divergent chunks of data were compared according to the codes they received 
and our recorded comments. The codes repeated concepts (making do; refusal to enact 

limitations; improvisation; social value creation; stakeholder participation; and persuasion) 
related to the definition and characterization of social bricolage (Di Domenico 2010) and also 
integrated emergent codes in situations where we thought empirical novelties could bring 

new knowledge about the phenomenon under study. 
Participating organizations were selected so as to approach different contexts, 

challenges and types of work they do. We ended up covering the following four activity 
segments: community development; recycling; education and training; and housing 
infrastructure and subsidies. For an adequate comparison, two social organizations from 

different countries were chosen for each segment so comparisons could better concentrate on 
context differences and effects for each segment. Data analysis looked for patterns and 

divergences of behavior related to overcoming resource constraints. 
Tables 1 and 2 provide a brief description of the eight social organizations. In each one 

of them, at least three leading actors (with significant influence over the other organizational 

actors) were interviewed: The chair of the board of directors; the general manager; and at 
least one employee with influence on the administration. To respect their anonymity, names 

and organizations are only identified with one letter and one number – letter B for Brazil and 
C for Canada, with a number as presented in Tables 1 and 2. 

The sequence of case studies began with a social organization in Brazil, where we 

conducted visits and meetings to collect data. This first step shed light on the reality of social 
organizations and was an opportunity to check whether the theory of social bricolage really 

helped to understand their reality. This initial analysis contributed to the early results of the 
field study and helped improve the interview guide. Audio-recorded interviews were carried 



 

 

out with all interviewees and individually transcribed and analyzed before a comparative 

analysis was carried out with other interviews and cases. 

5 Data Analysis 

As was indicated above, the analysis began with codes extracted from the literature. For 
each case study, a proposed model included the partial findings obtained. The cases were then 
compared and analyzed to identify regularities and differences. Tables 3 and 4 respectively 

present the conceptual categories (codes) and the evidence collected for cases 1 to 4 in both 
countries. An analysis of each category is presented in the following subsections. 

5.1  Making Do 
The "making do" component has three different sub-categories: a) creating something 

from nothing; b) reusing discarded materials; and c) changing the original purpose of things 

and resources. The first sub-category was observed in all of the social organizations under 
study. Obviously, the expression "making do" is figurative, meaning “creating something 

from almost nothing,” such as using a precarious location as a suboptimal space in which the 
organization can conduct its operations or using discarded materials and/or neglected items to 
carry out a project that meets a social need. The organizations carried out a number of such 

projects in this manner and reused various resources in different ways to solve their resource 
scarcity problems to do more and more. 

As an example, case C2 reuses discarded resources for new purposes. The organization 
has been able to grow reusing books, CDs, discs, DVDs, and gift cards, among other 
materials that have become obsolete for other people. C2 was established as a strategy to 

provide employment for people with physical and mental disabilities. It has enjoyed success 
by continuously offering around 15 places for beneficiaries in training for activities such as 

customer service and production supervision tasks, serving as a stepping stone to the job 
market. This process helped to create something that did not exist until then, as the following 
quotation says: 

The organization participates in the life of the community providing products and 
services that help to improve people's lives in some way. It is quite meaningful to give the 
disabled persons the opportunity to have a professional experience and subsequently obtain 
other opportunities in the job market. (Case C2) 

Another example is case B3, which converted neglected garage space at various houses 

of its community to house handicraft workshops, as its main entrepreneur explains: 
At the beginning, we did not have a physical space to develop our projects. However, this 

could not be an impediment to the community receiving a project that it needed so much and 
there was no other. To solve the problem, we spent almost two years adapting the handicraft 
workshops in the garage of residents, because if we did not have this space, it would not be 
possible to offer the community an opportunity to learn a profession with this new activity. 
(Case B3) 

The second sub-category, "reusing discarded materials," was observed in all the cases, 

other than C4. They made the necessary adjustments using the resources. In doing so, they 
avoided being left without minimal viable solutions in terms of resources to carry out their 
social activities, which are so necessary in their communities. Hence, even reused or 

apparently inadequate resources, treated with some creativity, can be given a significant 
function to improve many lives in different contexts and countries, despite socioeconomic 

development levels. However, the Brazilian organizations presented more difficulties in 
overcoming the resource limitations due to a lack of planning and less management 
experience to support social bricolage in comparison to the Canadians. The level of 

management preparation among entrepreneurs is lower in Brazil apparently because of 
institutional differences between the countries regarding education, training and support – 

aspects influencing their work capabilities.  



 

 

 
Table 1: Canadian Social Organizations 

Case Year of 

Creation 

Mission Business 

Segment 

History 

 

C1 

 

1995 

Provides training programs for youth care or employment or support 

for immigrants. It works with adults who have difficulty reading, 

writing and counting 

 

Community 

development 

Popular nonprofit literacy organization. Recognized by the Québec department of 

education, the organization works with adults who have difficulty reading, writing 

and counting 

 

C2 

 

2004 

Provides access to second-hand books and other cultural products to 

the public thanks to donor input and the support of partners  

 

Recycling 

Nonprofit organization that deals with the sale and recycling of used books, 

magazines and records. The intention is to make culture accessible and 

environmentally friendly 

 

 

C3 

 

 

2006 

Offers activities that stimulate the development of children from 0 

to 12 years of age. Also works with child care or respite care for 

people with disabilities or health care patients  

Education, and 

training 

The NGO supports the development of children and parents in their role in addition 

to encouraging exchanges among families  

 

 

C4 

 

 

1989 

Provides support to people from 12 to 35 years of age to overcome 

their difficulties, puts pressure on the government with regard to 

social housing and helps organize community life around this 

housing 

Housing 

infrastructure 

and subsidies 

The organization works with people to offer them a way to obtain/develop self-

respect, self-confidence, trust, knowledge about their potential and differences, 

equity, acceptance, empowerment, and authenticity 

 

Table 2: Brazilian Social Organizations 

 

Case 

Year of 

Creation 

 

Mission 

Business 

Segment 

History 

 

 

B1 

 

 

2001 

Advocates human rights-related causes for persons with disabilities 

and ethnic minority groups, as well as other diffuse and collective 

rights 

 

Community 

development 

The NGO historically has a social welfare character; their creators were a group who 

decided to fight against social inequality and promote a better quality of life to 

others. They look for several alternatives for the best development of the community 

 

 

B2 

 

 

2005 

Improves income for people of all ages through the processing and 

commercialization of recyclable materials and invests in their 

community 

 

Recycling 

This association works for the poor (can pickers etc.) by collecting and recycling 

materials to preserve the environment and converting dry recyclable materials into 

new products, thereby generating employment and income for 14 families 

 

 

B3 

 

 

2007 

Provides education and connects government and the population so 

that improvements are made in the poor community 

 

Education and 

training 

This NGO works in education for youth and adults and serves as a broker bridging 

government and the population so that improvements are made in the poor 

community 

 

B4 

 

1999 

Offers a government subsidy program for social housing 

construction Housing 

infrastructure 

and subsidies 

This is a nonprofit association that conducts activities in defense of social rights and 

housing for low-income people  

 



 

 

 

Table 3. Empirical Evidence from Canadian Data 

 
CATEGORY C1 C2 C3 C4 

Making do 

a)  Creating something from nothing (this 

work did not exist before and was 

significant, promoting the community to 

several opportunities) 

b)  Discarded materials that are reused (e.g. 

recombination of donated resources) 

c)  Changing the purpose of hidden things and 

resources 

a)  Creation of a project to 

develop skills among less 

literate adults in these 

communities 

b)  Reuse of discarded 

computers that are 

disused and refurbished 

for community use 

c)  Improvise classrooms and 

have volunteers who can 

teach but who are not 

necessarily teachers 

 

a)  Recycling materials aligned 

with work opportunities for 

people with disabilities  

b)  Books, magazines, used 

DVDs are reused and can be 

sold or lent to the community 

c)  The packaging is separated 

and sold, transformed into 

other materials 

 

 

a)  Child development in addition 

to providing care to families  

b)  Reuse of toys to provide 

recreation for children in the 

community 

 

a) Project with young people in difficulty; 

can be on the streets, housing services or 

sexual prevention 

c) Converted a vehicle into a mobile health 

centre by being present in places with the 

greatest needs in the community 

Refusal to enact limitations 

a)  Neutralizing the restrictions imposed by 

institutions and policies 

b)  Subverting the constraints imposed by 

environments and 

generating social value 

 

 

b) In addition to literacy, it 

lends teaching materials 

and mediates job offers 

a)  Struggles for the inclusion of 

people with disabilities in the 

labor market 

b)  Provides used books and 

other cultural products with 

the help of donors, making 

them 

accessible to the public 

b) Offers individual, marital 

and family consultations, 

depending on the problems 

experienced. Also offers 

consultations with a lawyer 

once a month. 

 

a)  Fights interests for profit and defends life 

b)  Promotes sexual health and safety 

 

Improvisation 

a)  Finding ways to cope with solving social 

problems 

b)  Although they have limited resources, they 

combine them to solve the problems 

a)  Finding the right people 

for the organization's 

board of directors, trial 

and error and adaptation 

b)  Uses its network of 

relationships to obtain the 

necessary resources for 

the organization 

a)  Finding the right people for 

the organization's board of 

directors, trial and error and 

adaptation 

b)  Uses its network of 

relationships to obtain the 

necessary resources for the 

organization 

a)  Finding the right people for 

the organization's board of 

directors, trial and error and 

adaptation 

b)  Uses its network of 

relationships to obtain the 

necessary resources for the 

organization 

a)  Finding the right people for the 

organization's board of directors, trial and 

error and adaptation 

b)  Uses its network of relationships to obtain 

the necessary resources for the organization 



 

 

Social value creation 

a)  Helping improve the quality of life of 

those who need it 

b)  Helping people with their difficulties to 

prevent and reduce life damages  

Developing social projects that provide an 

opportunity for social integration and a 

better quality of life 

a)  With youth and adult 

literacy 

b)  Education promotes 

social integration 

c)  Provides social 

integration and a better 

quality of life 

 

a)  Provides professional 

experience 

b)  Helps people learn a 

profession 

c)  Provides social integration 

and a better quality of life 

a)  Kindergarten for parents to 

leave their children 

b)  Parents can help their children 

carry out their activities  

c)  Provides social integration 

and a better quality of life 

 

a)  Health services and support for young 

people 

b)  Helps prevent and treat diseases  

c)  Provides social integration and a better 

quality of life 

Stakeholder participation 

a)  Participation of the community in the 

organization's projects, collaborating with 

improvements 

b)  Stakeholder participation by helping the 

organization either through donations or by 

volunteering 

c)  Creating partnerships with companies or 

governments to generate benefits for the 

community 

 

a)  Meetings are held with 

residents who provide 

feedback 

b)  Stakeholders are always 

collaborating with the 

community, either as a 

volunteer or as a 

spokesperson for 

donations 

c)  There are partnerships 

with companies and 

government 

 

 

a)  Meetings are held with 

residents who provide 

feedback 

b)  Stakeholders are always 

collaborating with the 

community, either as a 

volunteer or as a 

spokesperson for donations 

c)  There are partnerships with 

companies and government 

 

 

a)  Meetings are held with 

residents who provide 

feedback 

b)  Stakeholders are always 

collaborating with the 

community, either as a 

volunteer or as a 

spokesperson for donations  

c)  There are partnerships with 

companies and government 

 

a)  Meetings are held with residents  who 

provide feedback 

b)  Stakeholders are always collaborating with 

the community, either as a volunteer or as a 

spokesperson for donations 

c)  There are partnerships with companies and 

government 

 

Persuasion 

a)  Dissemination through marketing of the 

organization's actions to receive donations 

and increase public investments  

b)  Creating public awareness to support 

social causes 

c)  Using stakeholders to influence and 

generate diverse events in the community 

a)  Performs advertising 

through Internet 

marketing and social 

media, conducts 

fundraising events, and 

generates revenue from 

products or services 

b)  Disseminates results to 

demonstrate the 

importance of the projects  

c)  Through influential 

people and the 

government, it organizes 

events to obtain resources  

a)  Performs advertising through 

Internet marketing and social 

media, conducts fundraising 

events, and generates revenue 

from products or services 

b)  Disseminates results to 

demonstrate the importance of 

the projects 

c)  Through influential people 

and the government, it 

organizes events to obtain 

resources 

a)  Performs advertising through 

Internet marketing and social 

media, conducts fundraising 

events, and generates revenue 

from products or services 

b)  Disseminates results to 

demonstrate the importance of 

the projects 

c)  Through influential people 

and the government, it 

organizes events to obtain 

resources 

a)  Performs advertising through Internet 

marketing and social media, conducts 

fundraising events, and generates revenue 

from products or services 

b)  Disseminates results to demonstrate the 

importance of the projects 

c)  Through influential people and the 

government, it organizes events to obtain 

resources 

 

 



 

 

 

Table 4. Empirical Evidence from Brazilian Data 

 

CATEGORY B1 B2 B3 B4 

Making do 

a)  Creating something from nothing (this 

work did not exist before and was 

significant, promoting the community 

to several opportunities) 

b)  Discarded materials that are reused 

(e.g. recombination of donated 

resources) 

c)  Changing the purpose of hidden things 

and resources 

a)  Creation of an educational 

project for the training of 

children, adolescents, 

youth, adults, elderly 

people with special needs 

b)  Reuse of discarded 

computers that have been 

refurbished for student use 

c)  Abandoned parking in 

classroom 

a)  Recycling through materials 

collected on the streets  

b)  Reuse of discarded materials to 

transform them and get extra 

income 

c)  Using discarded tires to make 

furniture, plant pots, shoe soles, 

toys, etc. 

a)  Handicraft workshops 

improvised in the house of the 

residents (the organization had 

no classroom) 

b)  Disposable materials such as 

pallets, crates, cans, pet bottles, 

corks, etc. are transformed into 

new products for sale 

c)  Initially, the organization's  

location was improvised on an 

abandoned sports court 

 

a)  Used the garage from home to start a 

social organization 

b)  Wooden box used as a chair and doors 

turned into a desk for attendance. 

c)  Developed a septic tank project in the 

community (with recycled materials) 

Refusal to enact limitations 

a)  Neutralizing the restrictions imposed 

by institutions and policies  

b)  Subverting the constraints imposed by 

environments and generating social 

value 

a)  Demonstrated courage 

against stakeholders and 

got possession of 

abandoned land with old 

cars to build the 

headquarters of the 

organization 

b)  Used the old site of the 

organization to build a 

leisure area for the 

community with the 

distribution of food 

a)  Years of struggle to deactivate a 

lot with abandoned cars that was 

a point of drug use 

b)  With the new headquarters it 

was able to turn the old one into 

a leisure area for the community 

a)  Use of the sports court to fill the 

lack of resources 

b)  With a partnership with the 

government, funds were 

available to hire teachers  

a)  The organization obtained vacated 

government property by court order on 

which to build popular housing 

b)  Processing of idle land and dwellings  

Improvisation 

a)  Finding ways to cope with solving 

social problems 

b)  Although they have limited resources, 

they combine them to solve the 

problems 

a)  Courses and organization 

meetings were sometimes 

held in the homes of the 

community residents until 

it has its own place 

b)  The organization asked for 

help from political 

colleagues to expedite the 

process of granting 

abandoned land to build the 

organization's headquarters  

a)  As there are many unemployed, 

the solution was to recycle 

discarded materials in an 

unconventional manner 

b)  The media helped raise 

awareness of the government to 

speed up the construction of the 

organization's new location 

a)  In the beginning, everything was 

donated; we used what we had 

to start the organization 

b)  Hold rallies and protest the 

government to meet the needs of 

the community 

a)  Working collectively with materials that 

are not always used for the construction 

of popular housing 

b)  Construction of roofs with materials 

such as cardboard, aluminum and 

polyethylene, found in milk cartons, are 

transformed into insulation blankets for 

roofs 



 

 

Social value creation 

a)  Helping improve the quality of life of 

those who need it 

b)  Helping people with their 

a)  Generate opportunities for 

people with disabilities 

b)  Possibility of new 

perspectives in life 

a)  Reduce waste in the 

environment 

b)  Reduce health problems caused 

a)  People learn a profession and 

can improve their lives 

b)  The training helps you to get a 

job 

a)  Housing for the most needy 

b)  Reduce the risks of those who live on 

the street 

difficulties to prevent and reduce life 

damages 

c) Developing social projects that 

provide an opportunity for social 

integration and a better 

quality of life 

c) Integrate disabled people 

into society 

by the disposal of material 

c) Improve people's quality of life 

c) Share what you have learned 

with others 

c) Opportunity to have a residence to be 

part of society 

Stakeholder participation 

a)  Participation of the community in the 

organization's projects, collaborating 

with improvements 

b)  Stakeholder participation by helping 

the organization either through 

donations or by volunteering 

c)  Creating partnerships with companies 

or governments to generate benefits for 

the 

community 

a)  Meetings are held with 

residents who provide 

feedback 

b)  Stakeholders are always 

collaborating with the 

community, either as a 

volunteer or as a 

spokesperson for donations 

c)  There are partnerships with 

companies and government 

a)  Meetings are held with residents 

who provide feedback 

b)  Stakeholders are always 

collaborating with the 

community, either as a volunteer 

or as a spokesperson for 

donations 

c)  There are partnerships with 

companies and government 

a)  Meetings are held with residents 

who provide feedback 

b)  Stakeholders are always 

collaborating with the 

community, either as a volunteer 

or as a spokesperson for 

donations 

c)  There are partnerships with 

companies and government 

a)  Meetings are held with residents who 

provide feedback 

b)  Stakeholders are always collaborating 

with the community, either as a 

volunteer or as a spokesperson for 

donations 

c)  There are partnerships with companies 

and government 

Persuasion 

a)  Dissemination through marketing of 

the organization's actions to receive 

donations and increase public 

investments 

b)  Creating public awareness to support 

social causes 

c)  Using stakeholders to influence and 

generate diverse events in the 

community 

a)  Performs advertising 

through Internet marketing 

and social media, conducts 

fundraising events, and 

generates revenue from 

products or services 

b)  Disseminates results to 

demonstrate the importance 

of the projects 

c)  Through influential people 

and the government, it 

organizes events to obtain 

resources 

a)  Performs advertising through 

Internet marketing and social 

media, conducts fundraising 

events, and generates revenue 

from products or services 

b)  Disseminates results to 

demonstrate the importance of 

the projects 

c)  Through influential people and 

the government, it organizes 

events to obtain resources  

a)  Performs advertising through 

Internet marketing and social 

media, conducts fundraising 

events, and generates revenue 

from products or services 

b)  Disseminates results to 

demonstrate the importance of 

the projects 

c)  Through influential people and 

the government, it organizes 

events to obtain resources  

a)  Performs advertising through Internet 

marketing and social media, conducts 

fundraising events, and generates 

revenue from products or services  

b)  Disseminates results to demonstrate the 

importance of the projects  

c)  Through influential people and the 

government, it organizes events to 

obtain 

resources 

 

 



 

 

B2 teaches how to alternatively reuse old tires, a very polluting and dangerous waste. 

For example, it takes many decades for tires to naturally reintegrate into the environment, 
their decomposition releases toxic liquids and gases, they potentially fuel uncontrollable fires 

and can accumulate water conducive to the spread of insects and illnesses, such as dengue. 
B2 receives donations of discarded tires and collects others so it can produce its own products 
to sell (shoe soles, objects to protect doors, etc.), generate some income and offer training in 

recycling tires to poor people. This way, the creation of social value by B2 is fed by 
disregarded and discarded materials. The main entrepreneur of this NGO offers more details: 

In the beginning, we trained some young people and adults to recycle a variety of 
materials. The community was not very interested in this training thinking it would not help 
them. But some of the trained people began working at home and let others know they were 
earning money. Interest increased considerably in the community and many others began 
participating in our training. More and more trained people began providing services to 
companies which wanted to sell products from discarded tires. (Case B2) 

Similarly, C1 refurbishes second-hand and discarded computers to use them in training 
programs in technological literacy and other activities – as detailed in the following 

quotation: 
Technology plays an important role in training young people and adults. The amount of 

information available in the world is immense. The learning process can be enhanced with the 
use of technologies. We need to have the resources available to improve learning. That is why 
we are looking for partnerships and adoptions. Today, we have a room with twelve donated 
computers used for adult literacy classes. This project creates opportunities and new 
knowledge. (Case C1) 

Reuse of resources is very important to overcome constant limitations in all cases. The 

third sub-category is “changing the purpose of things and resources,” which can also be seen 
in the second sub-category, particularly in reusing tires. Only C3 and C4 did not present 
instances of the third sub-category. The other organizations make adaptations in the standard 

form of work, are creative and seek to cope with the scarcity of resources by using what is at 
hand to overcome limitations. A difference between organizations refers to the fact that using 

the resources that no one uses can be done in an elaborated or subtle manner as illustrated 
below. 

B4 carried out a sanitation project with septic tanks. This was necessary because the 

community it works for was created in an area that is illegally occupied so the public sector 
cannot legally offer its services there. B4 searched for and found a low-cost way to build 

tanks with discarded materials: “It was an alternative found to meet an existing need that was 
not met by public policies, so we helped the community and used resources discarded by 
other companies to improve community health.” (Case B4) 

Another example is C4, which uses donated vehicles to provide mobile health care in 
deprived areas. In these areas, people seldom go to a clinic or hospital when they need to due 

to a lack of resources (money for a bus ticket, a car, knowledge about the city infrastructure 
with regard to health care, etc.), or because they do not feel comfortable asking for help from 
other people or being in places they do not know well. This is mainly the case with 

immigrants, as illustrated: 
We have a totally confidential and free sexual alert service for the whole population. Our 

medical doctor and medical advisor are available for the following services: guidance on sex 
education, prescription of hormonal contraception, pregnancy tests, emptying, drug 
treatment, etc. Let's go to whoever needs it, we do not wait for whoever needs help because 
it may be too late. When we anticipate solution for the problems, we turn orientation and 
prevention into a resource scorned by families, friends and relatives (Case C4). 

The three sub-categories presented illustrate the reality of the social organizations 

regarding "making do." Creating something from nothing has a greater impact on the start of 
the organizations, when it lacks almost everything. Reusing discarded materials improves 



 

 

chances for the continuity of the organizations' activities to meet social needs. Finally, 

changing the purpose of things and resources offers new solution possibilities. 
 

5.2  Refusal to Enact Limitations 
This second construct involves a commitment to disregarding limitations or eliminating 

limitations imposed by the context or one`s own condition, including institutional, political, 

cultural and social constraints that may include rules, laws, norms, standards, expectations, 
lack of resources, and possession of inadequate resources. Data from the cases showed that, 

in order to continue their activities and carry them out in a useful way, social entrepreneurs 
had to reject impeditive restrictions. 

It was common for the social organizations under study to counteract constraints 

generated by discontinuity in the flow of government funding. In any case, a central 
difference among them is that each one and each context has its particularities, including 

management and entrepreneurial styles and vulnerabilities, so their ways of rejecting and 
overcoming limitations varied. Here is an example of overcoming a discontinuity of funding: 

We pursue social goals and, at the same time, keep our bills paid. And this is only 
possible when you work creatively so you do not let the constraints do away with your goals. 
The government granted us the abandoned sports court which helped to have more space and 
still rent it in the vacant periods to generate revenue. (Case B3) 

Another way to reject constraints, even with few resources, is to change the 
organization’s structure and work (as did C2, B1, B2, B3 and B4). These organizations ended 

up creating a commercial activity to sell products and services and generate revenue. An 
example is C2, which sells second-hand books, magazines, DVDs and gift cards: “The 
organization enables a second life for used books and other cultural products, making them 

accessible to people thanks to donors and the support of partners.” (Case C2) 

5.3  Improvisation 

The third construct is improvisation, which is a fusion of design and execution and may 
involve different standard forms of work to find ways to counteract constraints and foster 
entrepreneurial activities. Improvisation was mainly present in the activities of C1, C2, C3, 

B2, B3 and B4, as it was required to deal with sudden opportunities and problems that 
frequently arise. Improvisation was a recurring response for social entrepreneurs in coping 

with resource shortages. The social organizations ended up using their improvisations, as well 
as successes and problems, applying then to learn and create relationships that fostered their 
projects. Respondents associated improvisation with adaptation to the reality of their context 

(C1, C2, C3, B2, B3 and B4) as they described situations such as this one: "Whenever 
resources are scarce, I turn to businesses and donors that I know will help with something we 

need at that time" (Case C1). 
The adoption of strategies that involved testing and trying things to generate social 

value was emphasized as important by all respondents, even when such a method was not 

necessarily the most financially efficient. The fact recalls the presence of sub-optimal ways of 
doing things as a characteristic of bricolage. 

5.4  Social Value Creation 
Creating social value lies in the social organizations’ mission and is present in their 

practices, policies and procedures as the goal and strategy to carry out (in all cases). From the 

beginning, all of the social organizations in our sample worked to improve the quality of life 
of their communities. This can mean helping people and even saving lives, for example. We 

can also point to specific activities and projects that bring positive results to the communities, 
such as cultural activities, music lessons, education programs, health projects, and work 
parties to remove garbage from parks and squares. The next quotation is illustrative: 



 

 

We should never minimize the positive impact of being open to others, a word of 
encouragement, a simple smile, a helping hand... Our best memories and our most striking 
emotions often result from helping others, sharing what we received and feeling that we are 
making a difference. When many people share this vision and join forces to act collectively for  
the betterment of their community, this can lead to the beginning of a new world that is fairer to 
all. There are many social and human problems that we would rather not see exist, but still exist 
in schools, in our neighbourhoods and in our different environments. More than ever, we must 
continue to work for a quality of life for all, giving a fair share to young people and families at 
risk or in difficulty. May we have the necessary political and financial support to respond to 
issues that could have a significant impact on tomorrow's society. (Case C4) 

Another example of social value creation comes from Case B1. By training young 

people and adults, mainly those with disabilities, B1 gives them the chance to get a job so 
they can have food, a residence, access to health care and a better education, as detailed 
below: 

From the beginning came across people who did not have anything to eat, and from the 
moment they finished our courses they got a job and changed their lives. When they see me, 
they always thank me for the opportunity offered by our organization. There are many people 
who were in a dilemma and who have now graduated and are working in the area they have 
chosen and can now help other people. (Case B1) 

5.5  Stakeholder Participation 
Stakeholder participation is important in the activities of social organizations, including 

management and governance. Stakeholders are strategic as components of a helpful social 
network. With their help, it is possible to generate new contacts, find key players and 

information, obtain necessary resources and engage people with specialized knowledge to 
promote the social organizations (as we saw mainly with C2, C3, C4, B1, B2 and B3). 

With C3, this practice can be seen in a program that provides legal support to 

vulnerable people who need individual, marital and family consultations, including direct 
contacts with a lawyer once a month. This is only possible with the help of volunteers who 

have been appointed by the board of directors, as explained in the following quotation. 
Networking appears as a central process to promote stakeholder involvement, including 
regarding volunteers. “A friend of one of the counsellors is a lawyer and helps with voluntary 

consultations once a month. Thus, the doubts of the families can be solved through these 
consultations. This benefits the whole community.” (Case C3) 

Social value creation can happen in multiple ways with stakeholder participation, but it 
always targets social needs and quality of life for others. For example, the members of B3 
have frequent meetings to discuss problems and solutions with the community and obtain 

information and feedback. One major problem detected was that local babies and children 
were not adequately fed to grow healthy. Working as an open public forum, this type of 

community meeting can bring positive surprises in terms of stakeholder engagement, serving 
as a hub for network connections. In one of the meetings, a resident said he knew a company 
that could donate milk to B3. Since then, children in need have been registered and receive 

milk on a monthly basis: “Every month the milk is delivered to the families. This was only 
possible because a resident could engage external agents” (Case B3). 

This case highlights the fact that stakeholder participation changes existing social 
clusters and can effectively increase and improve social value creation for the benefit of 
communities. 

5.6  Persuasion 
According to our data, convincing others to participate and collaborate is central to 

social entrepreneurship, and this is achieved in a semi-independent manner by members of 
the network the social organizations nourish and loosely coordinate to interact with people 
and organizations. A variety of persuasion efforts is commonly used by these organizations, 



 

 

e.g. to sensitize local authorities and improve or increase stakeholder collaboration, 

community involvement being a priority. Facing resource scarcity for small social 
organizations that typically have great social.  

ambitions to serve others takes much cooperation – the addition of every little bit can 
become powerful and solve important problems. 

In our analyses, persuasion proved to be very active in the social organizations’ 

activities, mainly with C1, C2, C4, B2 and B4. They very actively used strategies to convince 
state representatives and politicians to attend their meetings and obtain public investments. 

Respondents reported that it is essential to persuade and negotiate: 
We advertise on social networks, send newsletters to newspapers and publish all the 

activities we develop. At any time, people can join our social networks and follow our social 
actions to community. We are challenged all the time to deliver positive results. And we need 
to show them because positive results are persuasive. (Case B2) 

The participation of influential authorities and people made the organization known and 
generated influence and persuasion among stakeholders to stimulate new investments and 
have new superior returns: “We participate in and promote events with local authorities and 

at all times show our projects and report our needs. The social media are our allies and this 
ends up generating commotion and new investments” (Case C4). 

Persuasion is a common strategy to neutralize and/or overcome the limitations that 
make social value creation difficult. 

6  Discussion and Conclusions 

Social entrepreneurs unleashed different forms of bricolage initially by rejecting 
limitations – they disregarded or defied key impediments based on their habits, feelings, 
knowledge and experience. They recapped the limitations imposed by the environment to use 

existing resources and adapted conventional ways of working to break through normal 
expectations of results in the face of limitations – as described by Di Domenico et al. (2010). 

Thinking and acting simultaneously (improvisation) to solve social problems were common 
occurrences because of unexpected facts and lack of planning, mainly in Brazil, where the 
culture and investments conducive to professionalism are fragile or absent. 

According to our study, social bricolage contributes (among other contributions) to the 
sustainability of partner organizations so they can help with different resources and other 

kinds of support. Going beyond their partners, the social entrepreneurs maintained good 
relations with stakeholders in general by strategically managing relations as a network to 
count on. Regarding persuasion, they used social media to publicize their projects and 

influence people. They organized events and attended political meetings to persuade 
influential people. They also frequently negotiated with stakeholders to obtain resources. 

When the political agendas of stakeholders aligned with the missions of their social 
organizations, a close-knit relationship was developed to mutually support initiatives and 
make available resources to solve social needs. The results revealed that, to overcome 

scarcity of resources, social entrepreneurs strengthen the bonds within the community, 
mobilize stakeholders and apply creativity to improve the use of limited resources.  

Social organizations in the context of resource scarcity of Brazil and Canada tend to see 
institutional voids mainly as political, social, educational and social inequality challenges. 
These challenges make the mobilization of resources extremely important, but difficult for 

social entrepreneurs who do not know how to act under such limitations. Differences were 
observed between Canadian and Brazilian organizations in terms of professional management 

that could be useful to overcome those limitations. Canadian organizations typically have a 
general manager with training in administration, experience, and adequate remuneration – 
this is not the case for Brazil. There are also differences in terms of the investments social 

organizations receive from government and private sector. In Brazil, the investments are still 
low and, despite regulations allowing companies to transfer part of their taxes to social 



 

 

organizations, few actually use these measures. In Canada, organizations mainly rely on 

government support through calls for tenders for different projects. Canadian organizations 
can learn from Brazilians on how to thrive in environments with almost no resources and 

persist to find solutions that meet social needs while reducing their dependence on 
government resources. Brazil can learn from Canada regarding management 
professionalization that leads to less project overhauling, greater credibility for fundraising 

and more effective control and comfort related to finance. 
The conclusions of this article have important implications for social entrepreneurs. 

The social bricolage approach of using local resources to provide services to the local 
community provides a way for social organizations to overcome the challenging conditions of 
resource restriction. This study expands the understanding of social bricolage according to 

differences in context. With the absence of a formal institution to solve social problems, 
existing informal institutions create groups to solve local socio-economic problems. 

Recurrent institutional reform applying informal means and relations is frequently used to 
create social change and responses to social needs.  

Our study contributes to a better understanding of how social entrepreneurs embedded 

in environments where resources are scarce recognize and deal with their limitations. Even 
though the findings from our eight cases are from only two countries, they already bring 

international comparisons and open the door for more researches regarding more countries. 
Both countries have social entrepreneurs operating in resource constrained contexts. In 
Canada, however, the management skills of the boards of directors and the permanent 

management teams allow them to better overcome these limitations. Future research with a 
broader variety of countries would make it possible to gain a better understanding of the 

institutional variables that influence the profile of the management teams, their management 
processes and their social bricolage strategies.  

In light of these findings, future studies could help social organizations develop 

strategies that promote the collection of resources that are idle, discarded or no longer used. 
The institutional contexts of the social organizations under study are similar as both countries 

have laws and rules they must follow but, in Brazil, institutional rules are not always 
followed. Future research on bricolage in social entrepreneurship could address important 
issues. Certain aspects of social bricolage remains an under-researched – such as stakeholder 

participation and persuasion – and new studies about them would yield valuable insights. 
Persuasion to have the necessary stakeholders’ participation and collaboration can better 

boost social entrepreneurship and multiply solutions for social needs. 
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A IDENTIDADE DO EMPREENDEDOR COMO GÊNESE  
DO COMPORTAMENTO EFETUAL 

Antonio Donizete Ferreira da Silva1 

Resumo: O estudo objetiva examinar como a identidade no contexto da efetuação embasa o 
comportamento efetual dos empreendedores. Analisam-se as identidades pessoal e social de 
empreendedores segundo sua interação com os meios efetuais do conhecimento e da rede de 
relação. Realizou-se uma pesquisa qualitativa e exploratória com amostra de 12 casos estudados 
em profundidade, a partir de entrevistas semiestruturadas. A análise de conteúdo foi feita com 
uso do software Atlas.ti. Os resultados evidenciam influência direta da identidade nos meios 
efetuais do conhecimento e da rede de relação, alterando ou criando dinâmicas no processo 
empreendedor por efetuação. Conclui-se que a identidade é uma construção histórica, dinâmica, 
em parte cumulativa, parte renovável, que faz nascer o comportamento efetual em muitos casos. 
Quanto mais identificado um empreendedor é com seu negócio, tende a ser maior a mescla 
entre aspectos pessoais e profissionais, tornando a jornada empreendedora uma jornada também 
de autoconhecimento e realização pessoal. 

Palavras-Chave: Identidade; effectuation; efetuação; empreendedorismo. 
 

1. Introdução 

Os empreendedores e seus respectivos empreendimentos, principalmente em pequenos 
e médios negócios, são agentes econômicos de enorme importância social (Davis, 2009; 
Teshabaeva et al., 2022; Okano et al., 2022). Ao mesmo tempo, o empreendedor quando realiza 
suas ações, traz evidências de sua identidade, cujas orientações emergentes, acabam embutidas 
nas lógicas institucionais do processo empreendedor, em uma inseparável interação entre a 
agência individual e a estrutura institucional (Lok, 2010). O indivíduo empreendedor precisa 
ser entendido como um ser consciente do seu papel no processo empreendedor (Watson, 2013).  

Quando se observa o empreendedor enquanto indivíduo, surge a necessidade de 
compreensão sobre como as características de sua personalidade se interrelacionam com sua 
identidade no processo empreendedor, pois essa relação pode oferecer uma estrutura teórica e 
uma visão mais ampla do processo empreendedor ao incorporar explicações sobre quem são os 
empreendedores e como fazem o que fazem (Mmbaga et al., 2020). O processo de criar, 
administrar e sustentar um empreendimento pode permitir que os indivíduos desenvolvam uma 
visão realista e detalhada de si mesmos e da compreensão de seu papel no processo 
empreendedor (Hoang & Gimeno, 2010; Shepherd & Haynie, 2009; Feng et al., 2021).  

A identidade é uma construção complexa e multidisciplinar, por isso, há uma gama de 
significados conceituais e papéis teóricos associados a ela. (Leitch & Harrison, 2016). Quando 
se toma o empreendedor como individuo no processo, nota-se que eles constroem e moldam a 
identidade de seu negócio em torno de seus próprios gostos, características e personalidades 
(Morris et al., 2016). A evolução e direção de um negócio, juntamente com as decisões 
estratégicas tomadas, decorrem de como o empreendedor reage pessoalmente à mudança, 
afetando comportamentos pessoais e institucionais (Levy & Powell, 2005; Singh, et al., 2008).  

 
1 Doutorando em Administração no PPGA da Universidade Nove de Julho-UNINOVE. Mestre em Direito pelo PPGD 
da Universidade Nove de Julho - UNINOVE. Graduado em Direito (UNIP) e em Administração (UNINOVE). 
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As mudanças e decisões em um negócio, podem ser impulsionadas pelos objetivos finais 
ou sua adversidade ao risco, a partir da identidade do empreendedor (Powell & Baker, 2014; 
Martina, 2019), ou, por exemplo, o empreendedor pode ser forçado a mudar por meio da pressão 
das partes interessadas ou pode ser também, uma evolução natural de acordo com escolhas 
consensuais (Kerr et al., 2019), todavia, em qualquer caso, a identidade do empreendedor é vital 
para o nascimento, crescimento e sustentação do negócio (Gruber et al., 2017), pois um 
empreendedor, ao tomar as decisões sobre a condução do negócio, mesmo inconscientemente 
está moldando suas ações e decisões, por meio de sua identidade (Fernandes & Zanelli, 2006). 

E é pelo fato de se considerar a identidade como essencial ao processo empreendedor, 
faz-se necessário abordar o tema dentro de um processo comportamental que evidencie sua 
importância para o conjunto do processo. Nesta perspectiva, a teoria da efetuação fornece as 
lentes teóricas ideais para tratar do tema, pois a lógica da efetuação ilustra a identidade como 
uma pré-condição relativamente coerente e estável do processo de efetuação empreendedora, 
que apoia o potencial empreendedor na ordenação de preferências e na tomada de decisões 
dentro do processo incerto e ambíguo do empreendedorismo (Nielsen & Lassen, 2012). 

A teoria da efetuação (Effectuation), que é atualmente uma das perspectivas mais 
significativas na pesquisa sobre empreendedorismo (Perry et al., 2011; Fisher, 2012; Grégoire 
& Cherchem, 2020), fornece uma explicação do porquê os indivíduos constroem novos 
negócios, mesmo quando esse não era seu objetivo inicial, assumindo riscos – calculados a um 
nível possível de se assumir -, e, retendo a capacidade de adaptar-se às mudanças provocadas 
por um ambiente incerto (Matalamäki, 2017). Saras Sarasvathy (2001) apresenta a efetuação 
como uma abordagem apta a explicar o processo de criação de um novo empreendimento sob 
condições de incerteza usando uma lógica de tomada de decisão, sendo que a identidade do 
empreendedor tem destaque como meio efetual, sendo um recurso fundamental ao processo. 

A efetuação é uma lógica do comportamento empreendedor que se baseia em um 
levantamento que o ator (empreendedor) faz de possíveis efeitos que podem ser gerados usando 
os meios que possui sob seu controle, incluindo ― quem ele é (identidade), ― quem ele 
conhece (rede de relação) e ― o que ele sabe (conhecimento). Esse levantamento identifica os 
objetivos e possíveis ações que, no entendimento do ator, não ultrapassam um máximo de uma 
perda que pode suportar (perda barata). Esse processo tem um nome característico: 
comportamento efetual (Sarasvathy, 2001, 2008; Dew & Sarasvathy, 2005).  

Neste contexto, a identidade está na origem do comportamento efetual, por isso ganha 
enorme importância para a sequência do processo. Considerando que a teoria da efetuação 
assume que a identidade é uma pré-condição do processo empreendedor, a identidade ao se 
somar aos demais meios efetuais (conhecimento e rede de relação) forma a base que apoia o 
empreendedor na ordenação dos modos de agir no processo, inclusive no comprometimento das 
partes interessadas (Nielsen et al., 2012; Alsos et al., 2016; Kerr et al., 2019), dando origem ao 
ciclo dinâmico do comportamento efetual (Dew et al., 2005). 

No processo empreendedor por efetuação, a literatura destaca dois tipos de identidade: a 
identidade pessoal e a identidade social. A identidade pessoal está relacionada ao “quem sou 
eu?” e a percepção que o indivíduo tem de si mesmo e de seu papel de interesse, voltado à 
satisfação do que ele imagina relevante (Nielsen et al., 2012; Powell et al., 2014). Já a identidade 
social refere-se a como a pessoa se vê ou quer ser vista enquanto membro de um grupo social 
(Mills & Pawson, 2011; Alsos et al. 2016), na perspectiva de responder à questão “quem sou 
eu?”, porém, no espaço social, ou seja, como imagina e quer ser vista aos olhos dos outros 
(Alsos et al. 2016; Gruber & MacMillan, 2017; Estrada-Cruz et al., 2018; Mattes et al., 2019). 
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A identidade (pessoal/social) é um elemento chave para exploração do 
empreendedorismo por efetuação e afeta as escolhas, as relações e direciona os conhecimentos 
buscados no processo (Lima, Nelson e Lopes, 2020), sendo reconhecida como um construto 
dinâmico e evolutivo (Nielsen et al. 2012). Justamente pelo fato de a identidade ser dinâmica, 
não há como deixar de considerar suas interrelações dentro do processo empreendedor por 
efetuação, por isso é preciso considerar a noção de que a identidade pode e, normalmente, muda 
durante o processo empreendedor, pois, à medida que o indivíduo encontra novas pessoas ou 
obtém novas oportunidades e novos recursos, passa novamente a questionar quem é, refletindo 
no comportamento efetual como um todo (Nielsen et al., 2012). No entanto, a efetuação não 
aborda explicitamente como se dá a dinâmica processual, histórica e evolutiva da identidade no 
processo de efetuação interativo do empreendedorismo e como se relaciona com os outros 
meios efetuais (Nielsen et al., 2012), embora seja perceptível que esse processo é também um 
esforço contínuo para criar uma identidade unificada que permita que os sucessos se acumulem, 
a aprendizagem ocorra e as competências competitivas sejam forjadas (Sarasvathy, 2003). 

Por tudo isso, é preciso estudar como a identidade influencia o desenvolvimento do 
comportamento efetual ao longo do tempo, no contexto da teoria da efetuação, sendo uma 
necessidade de pesquisa apontada por Alsos et al. (2016) e Nielsen et al. (2012). E, como os 
meios efetuais se relacionam entre si e com o processo, é uma necessidade de pesquisa apontada 
por Matalamäki (2017) e Kitching et al. (2020). A identidade afeta o comportamento e de forma 
recíproca, a ação empreendedora afeta a identidade, já que quando os indivíduos começam a 
agir como empreendedores, também passam a refletir sobre quem são (Nielsen et al., 2012). 
Partindo deste contexto, a pesquisa explora como os três meios efetuais (identidade, 
conhecimento e rede de relação) interrelacionam-se no processo empreendedor por efetuação, 
definindo-se como objetivo, examinar como a identidade no contexto da efetuação embasa o 
comportamento efetual dos empreendedores. Diante deste objetivo, questiona-se: Como a 
identidade, atuando com a efetuação, move o comportamento efetual dos empreendedores? 

Para responder a esta questão, foi realizada uma pesquisa qualitativa, eminentemente 
exploratória, com estudo de casos múltiplos. Elegeu-se como método a análise de conteúdo 
segundo Flores et al. (1994), com apoio da ferramenta de análise Atlas.ti (2020), com a qual se 
criou as matrizes de contraste e se caracterizou as sentenças para as análises do estudo. Como 
unidade de análise, foi utilizado o indivíduo empreendedor, em primeira pessoa, como fonte de 
dados primários, pois a pesquisa focou nas realidades das construções subjetivas e na 
compreensão dos processos mentais da pessoa (Berger e Luckmann, 1991), com base nos 
valores e significados que o próprio indivíduo atribui (Korsgaard, 1996; 2009).  

Esta abordagem tem sido usada na pesquisa de identidade empreendedora e tem a função 
de revelar evidências de como o empreendedor imagina ou realiza a ação empreendedora 
(Kasperova e Kitching, 2014). A amostra de 12 (doze) casos, estudados em profundidade, com 
a realização de entrevistas semiestruturadas e com a triangulação com dados documentais, 
mostrou-se suficiente para a saturação teórica inicial, ajudando a validar os achados por meio 
da exploração das fontes primárias (indivíduo) e secundárias (documentos e outras fontes). 

O estudo está estruturado da seguinte forma: além desta seção introdutória, há uma seção 
de fundamentação teórica; outra seção na qual se apresenta a metodologia utilizada no estudo; 
depois, há uma seção na qual se apresenta uma síntese dos resultados articulada em conjunto 
com uma discussão destes resultados, em uma abordagem híbrida (análises indutiva e dedutiva) 
(Fereday e Muir-Cochrane, 2006). Por fim, há uma seção de considerações finais, na qual se 
indica também, as limitações da pesquisa e propõe-se sugestões de pesquisas futuras.  
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2. Fundamentação Teórica 

2.1. Efetuação e Identidade 

A teoria da efetuação, na sua conceituação original Sarasvathy (2001), é o raciocínio 
empreendedor que articula um processo dinâmico e iterativo de criação de novos negócios. O 
raciocínio efetual busca a solução de problemas e parte da consideração de um futuro 
fundamentalmente imprevisível, mas controlável por meio da ação humana (Sarasvathy, 2001, 
2008; Dew et al., 2005). Considera ainda o ambiente como uma possibilidade de ser adaptado 
por escolha e a meta (objetivo) como negociada a partir de compromissos com partes 
interessadas (Sarasvathy, 2001, 2008; Dew et al., 2005). A teoria da efetuação explica que há 
dois padrões de ação no modo de empreender, ou seja, as lógicas da causação e da efetuação, 
com base em uma estrutura cognitiva alternativa adotada por empreendedores (Sarasvathy, 
2001; 2008; Cannatelli et al., 2019), sendo que a causação e a efetuação formam dois modos de 
ação que não são antagônicos entre si, mas ao contrário, podem ser mobilizados lado a lado, ou 
mesmo integrados entre si (Gregoire & Cherchem, 2020). 

A lógica da causação é aquela baseada em modelos racionais neoclássicos e reflete a 
perspectiva tradicional do processo empreendedor, na qual os indivíduos tomam decisões com 
base em um objetivo predeterminado, selecionam os recursos para atingir esse objetivo de 
acordo com um planejamento pré-estabelecido (Sarasvathy 2001; Fisher 2012; Cannatelli et al., 
2019). Na causação, o empreendedor parte do aproveitamento de uma oportunidade de mercado 
existente e, por meio da captação de recursos, planejamento, análise de viabilidade e de 
prospecção do mercado, visa a criar uma vantagem competitiva, ou seja, a causação consiste 
em uma abordagem da estratégia planejada (Chandler et al., 2011). A lógica da efetuação, por 
outro lado, vê os empreendedores engajados em processos nos quais tomam um conjunto de 
meios que já tem à sua disposição - os chamados meios efetuais (identidade, conhecimento e 
rede de relação) - e, a partir destes, concentram-se na seleção entre os possíveis efeitos que 
podem ser criados a partir destes meios (Sarasvathy 2001; Fisher 2012; Gregoire et al., 2020). 

A pesquisa de Saras Sarasvathy (2001) apontou para a efetuação como um método de 
raciocínio que é comum a empreendedores em todos os setores, os quais usam uma lógica 
comum, ou processo de pensamento, para resolver problemas empresariais, que começa quando 
o indivíduo faz um inventário dos meios que possui, a partir dos quais ele imagina objetivos. 
Os objetivos escolhidos devem estar dentro do que ficou definido como uma perda aceitável. 
Em seguida, as interações com o ambiente conduzem ao processo de somar forças a outras 
pessoas para se juntarem à co-criação do empreendimento. As partes interessadas influenciam 
o empreendedor ao transformar e anexar complementos a ideia original em uma ideia em que 
toda a rede de interessados estará comprometida (Sarasvathy, 2001, 2008; Dew et al., 2005). 

O processo empreendedor por efetuação, também conhecido como “Ciclo Efetual” 
(Dew et al, 2005), começa com um inventário de recursos que o empreendedor faz, 
considerando três perguntas: “Quem sou eu?”; “O que eu sei?” e, “Quem eu conheço?” 
(Sarasvathy, 2001). A primeira pergunta (Quem sou eu?), revela o foco desta pesquisa e traz à 
tona a autoidentidade, as preferências, as características pessoais, as habilidades e interesses de 
um indivíduo na sua relação consigo mesmo e com os outros. A segunda pergunta (O que eu 
sei?), refere-se aos conhecimentos, habilidades, educação pessoal ou profissional, além de 
experiências pessoais etc. A terceira pergunta (Quem eu conheço?), está ligada ao capital social 
das relações e redes sociais e profissionais, família, escola, empregos anteriores etc.  
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As respostas a estas perguntas fornecem o ponto de partida da ação empreendedora e 
iniciam o “ciclo efetual” que caracteriza o comportamento efetual (Sarasvathy, 2001, 2008; 
Dew et al., 2005; Fischer, 2012; Gregoire & Cherchem, 2020), sendo que na efetuação, a 
identidade tem papel central, sendo um meio efetual chave no processo empreendedor (Fisher, 
2012; Perry et al., 2011; Grégoire et al, 2020). O papel da identidade, na efetuação, é uma das 
bases para a criação de empreendimentos (York et al., 2016) e é uma pré-condição no processo 
empreendedor, que sustenta o empreendedor na direção de suas preferências, inclusive no 
estabelecimento de compromissos efetuais (Nielsen et al., 2012; Kerr & Coviello, 2019).  

A identidade é, portanto, uma chave importante para uma variedade de resultados nos 
negócios e, também, possui o potencial para melhorar a probabilidade de sucesso do 
empreendimento e/ou sua eficiência (Alvesson et al., 2008). Na efetuação, os atores 
(empreendedores) não partem da identificação de oportunidades, mas iniciam o diálogo com 
"quaisquer interessados" e observam como o ambiente responde (Wiltbank, Read, Dew & 
Sarasvathy, 2005). Desta maneira, os empreendedores se envolvem em um processo iterativo 
com membros de sua rede que pode levar à criação de uma oportunidade (Wiltbank et al., 2009; 
Sarasvathy, 2008; Kerr & Coviello, 2019). Neste processo, um elemento central é o indivíduo 
empreendedor, o qual ainda carece de maior compreensão quanto à sua natureza e 
desenvolvimento (Shaefer & Minello, 2017), fundamentalmente porque sua identidade é o que 
vai, além de iniciar o processo empreendedor, ser a peça-chave das conexões e dinâmicas com 
os outros elementos e meios da ação empreendedora (Nielsen et al., 2012; Hannibal, 2017; 
York, O'Neil & Sarasvathy, 2016; Alsos et al., 2016; kerr et al., 2019). 

Considerando o estudo da identidade no contexto da efetuação, dois tipos de identidade 
se destacam como relevantes: identidade pessoal e a identidade social. A análise destes dois 
tipos de identidade fornece elementos úteis para se entender como a identidade influencia o 
comportamento efetual nas diferentes dinâmicas do processo empreendedor por efetuação. 

 
2.2. Identidade Pessoal, Identidade Social e Empreendedorismo 

A questão da identidade é complexa e abrange estudos no campo da psicologia, 
sociologia e, mais recentemente, da administração. Nesta perspectiva, o conceito de identidade 
- a noção de quem é um indivíduo em relação aos outros – vem sendo usado em pesquisas sobre 
organização e gestão, relacionando vidas individuais a contextos organizacionais (Alvesson et 
al., 2008; Ybema et al., 2009; Watson, 2013). No campo da administração, a identidade está 
muito ligada ao empreendedorismo, pois a identidade faz uma ligação teórica chave entre a 
identidade do empreendedor e seus comportamentos na criação de um negócio (Gruber & 
MacMillan, 2017). A identidade empreendedora tem sido apontada como a razão que motiva 
os indivíduos a assumirem papéis ligados a comportamentos (Murnieks & Mosakowski, 2007). 

A formação da identidade e a escolha do que se vê fazendo ou realizando, pode referir-
se à capacidade que uma pessoa tem de criar, negociar e manter uma identidade em capacidades 
naturais, práticas e sociais de realizar algo relacionado sempre ao “eu” (Deaux, 1992). Diante 
disso, os indivíduos também precisam encontrar uma maneira para encaixar essa identidade 
com seus papéis de interesse, o que pode ser um desafio na criação de um negócio (Williams 
& Middleton, 2013). Essa perspectiva de identidade ajuda a explicar algumas das diversas 
motivações que impulsionam os empreendedores a tomar determinadas decisões ou realizar 
determinadas ações estratégicas dentro de seus empreendimentos (Mmbaga et al., 2020). 
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Quando se recorta o estudo para centrá-lo no contexto da teoria da efetuação, destacam-
se a identidade pessoal e a identidade social como extremamente relevantes para trazer 
evidências de que o comportamento efetual pode ser motivado a partir da identidade (Nielsen 
et al., 2012; York et al., 2016; Alsos et al., 2016; Cannatelli et al., 2019; Strauss et al., 2020). 

Para se posicionar o tema “identidade pessoal” no estudo do empreendedorismo, 
implica-se diretamente em um conceito de tempo que prioriza a ideia de sucessão de “quem se 
é” ao longo da vida (Cepek & Loidolt, 2021). As frases do tipo: “Quem você é”; “ser você 
mesmo” e “encontrar a si mesmo” estão intimamente ligadas a uma camada fundamental de 
uma pessoa e como ela se define como individuo (Christy et al., 2019). A noção do construto 
identidade, ajuda a desenvolver uma explicação teórica do comportamento de escolha de papéis, 
sendo a “escolha de papeis”, uma consequência da saliência da identidade e da centralidade 
psicológica do autoconceito de si mesmo, dentro da categoria geral do “eu” (Stryker, 2007). 

Assim, podemos caracterizar a identidade pessoal como uma capacidade humana, que 
está associada à capacidade de manter uma narrativa coerente e unificada sobre si mesmo e ao 
que se vê realizando (papel), enquanto agente econômico individual (Watson, 2013). Esse 
recorte, revela o indivíduo empreendedor como um sujeito reflexivo e, também, membro de um 
grupo social, seja pequeno (família), seja grande (sociedade), mas em qualquer cenário, as 
narrativas da identidade pessoal sobre si mesmos sempre combinam os pontos de vista em 
primeira pessoa (singular) e integrante de um grupo social (plural). A soma destes “eu’s” reflete 
nas decisões e ações adotadas no empreendimento (Davis, 2009; Watson, 2013; Powell & 
Baker, 2014). A identidade pessoal pode explicar como as pessoas agem, não apenas para 
moldar as metas que definiram para seu empreendimento, mas, também para moldar a 
abordagem que o empreendedor adota para o recrutamento de partes interessadas (York et al., 
2016). A identidade interfere na relação entre os atores empreendedores e as pessoas com quem 
fazem intercâmbio, pois os empreendedores desenvolvem suas concepções de si mesmo e seus 
projetos de vida como parte do processo de fazer trocas com clientes ou clientes cujas vidas e 
identidades são de alguma forma alteradas por sua entrada nessa troca (Watson, 2013). 

Em uma perspectiva muito próxima, a “identidade social” concentra-se principalmente 
na categorização dentro/fora do grupo social que o empreendedor pertence (Wry & York, 2013; 
Alsos et al., 2016). A identidade social fornece evidências de como o empreendedor deseja ou 
como ele pode ser reconhecido no meio social do qual faz parte, isso influencia as diferenças 
na motivação social, na qual há uma autoavaliação e sua própria colocação no quadro de 
referência como um empreendedor (Fauchart & Gruber, 2011). A identidade social está ligada 
a como a pessoa se vê e como quer ser vista enquanto integrante de um grupo e influenciada 
por esse grupo social (Brown, 2000; Mills & Pawson, 2011). 

Como o indivíduo se reconhece (identidade pessoal) é importante para o estudo da 
efetuação, pois pode dar indícios do seu modo de agir com base no “olhar para dentro de si” 
(Korsgaard, 1996; 2009), interage com os meios efetuais do conhecimento e da rede de relação 
(Nielsen et al., 2012; Kerr et al., 2019), porém, da mesma forma, fica ainda mais evidente em 
alguns casos, que a identidade social (Fauchart et al., 2011) pode trazer à tona a identidade 
como fator importante na formação do comportamento empreendedor, inclusive alterando as 
dinâmicas do processo e suas estratégias, ressaltando ou tolhendo comportamentos, afetando a 
escolha das lógicas de comportamento (causais ou efetuais), com base no “olhar para si em 
relação aos outros” (Alsos et al., 2016; Estrada-Cruz et al., 2018), pois a identidade social 
considera os indivíduos interrelacionados em grupos, e, considera como o comportamento é 
motivado por meio de papéis embutidos nesses grupos (Wry & York, 2013). 
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O que torna os empreendedores de fato empreendedores não são traços genéticos ou de 
personalidade, não é um comportamento de busca por riscos ou por resultados financeiros como 
única visão (Davis, 2009; Fauchart & Gruber, 2011; Nielsen et al., 2012; Yitshaki & Kropp, 
2016; Mmbaga et al., 2020), pois a identidade é moldada e vivida (Anderson e Warren, 2011). 

Em suma, na efetuação, o ator “sabe quem é” e “quem conhece”, por isso, deve abraçar 
as surpresas que surgem de uma situação incerta, de modo a ‘permanecer flexível’ ao invés de 
amarrado aos objetivos existentes para formar parcerias apropriadas (Watson, 2013). Assim, 
concluímos que as pessoas constroem suas identidades por meio de um repertório de narrativas 
interligadas, mas, ao mesmo tempo parciais, fragmentárias e às vezes contraditórias ao longo 
do tempo (Somers, 1994). Isso se reflete na condução do negócio e pode revelar que o “rótulo” 
da identidade do empreendimento, revela também a identidade do empreendedor (Anderson & 
Warren, 2011). Assim, a pesquisa sobre identidade em empreendedorismo oferece uma 
estrutura teórica e uma visão ampla do processo empreendedor ao incorporar explicações sobre 
quem são os empreendedores, o que fazem e como fazem o que fazem (Mmbaga et al., 2020). 

3. Abordagem Metodológica  

Primeiramente foram delineados os parâmetros teóricos do estudo, com base no 
referencial teórico desta pesquisa, cujo intento foi servir como guia para a elaboração das 
matrizes de contraste e para a categorização das sentenças no software Atlas.ti, que foi a 
ferramenta escolhida para análise, exploração e organização dos dados. Como fonte principal 
de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas (Martins & Theóphilo, 2009; Flick, 
2008), adotando-se uma abordagem interpretativista e narrativa destas, pois o foco é 
compreender as percepções subjetivas a partir do indivíduo (primeira pessoa), evidenciando 
com isso, as experiências e comportamentos dos empreendedores antes e durante os estágios de 
nascimento e crescimento de seus negócios (Hudson & Ozanne, 1988).  

A pesquisa é qualitativa indutiva, para se obter um relato detalhado dos empreendedores, 
a qual foi a opção escolhida por ser a mais adequada para a investigação de segmentos 
delimitados para análise de discursos e documentos (Pettigrew, 1992; Minayo, 2017), além de 
se levar em consideração o contexto do fenômeno estudado, de modo que seja analisado em 
profundidade (Pettigrew, 1992). No mesmo sentido, optou-se pela pesquisa exploratória 
(Marcketti, Niehm & Fuloria, 2006), que visa a proporcionar maior familiaridade com o 
problema de pesquisa de modo a torná-lo explícito, envolvendo um levantamento bibliográfico 
e entrevistas como fontes principais (Matias-Pereira, 2012). 

Quanto ao enfoque metodológico, baseou-se nas propostas de Eisenhardt (1989), pois 
buscou-se uma teorização do tema analisado a partir de estudo predominantemente indutivo e 
qualitativo de casos múltiplos. Na estratégia de pesquisa, com a ferramenta de análise Atlas.ti 
(2020), foram considerados todos os dados disponíveis, principalmente das entrevistas em 
profundidade, mas com a codificação aberta, pois conforme a pesquisa se desenvolvia, o autor 
permaneceu atento à constatação de possíveis conceitos ou relações conceituais reveladas pelos 
próprios dados, mas ainda não tratados na literatura (Corbin & Strauss, 2015). As entrevistas 
semiestruturadas (Flick, 2008; Martins et al., 2009), com atores-chave do empreendimento, 
foram seguidas de análise complementar para validação dos dados com uma triangulação 
(Flick, 1992) de entrevistas, documentos e informações disponíveis em papel, vídeo, arquivos 
de computador e/ou online, sendo todas as entrevistas (transcritas na íntegra), anotações do 
pesquisador e demais dados, todos considerados na análise de conteúdo (Flores et al, 1994).  
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Foi dada preferência na busca por se assegurar acesso a pequenos empresários para a 
realização das entrevistas semiestruturadas, todavia, diante do isolamento social imposto para 
o controle da pandemia da covid-19, foram realizadas entrevistas de forma online, com 
gravação de áudio e vídeo, o que foi bastante útil para se transcrever as respostas e, ao mesmo 
tempo, acompanhar as expressões faciais, tom da voz e outros detalhes não perceptíveis tão 
claramente em uma entrevista comum, ao vivo, mesmo com anotações do pesquisador. 

Para analisar a amostra, foram seguidas as quatro etapas que passam da exploração dos 
dados para a interpretação teórica (Gioia et al., 2012). Com a coleta de dados e após os estágios 
iniciais de análise, quando da elaboração dos quadros resumos de cada caso, foram destacados 
os temas, conceitos e dimensões emergentes das entrevistas e dos demais dados primários e 
secundários para, na sequência, fazer-se um diálogo com a literatura, não apenas para 
demonstrar os achados relevantes ou precedentes, mas, também, para eventualmente descobrir-
se novos conceitos, dinâmicas ou relações (Langley, 1999; Gioia et al., 2012; Miles et al., 2013). 

Quanto à técnica de investigação de dados, usou-se a análise de conteúdo (Flores et al., 
1994), com apoio do software Atlas.ti (2020). Com o software foram criadas matrizes de 
contraste e categorizadas as sentenças e fatos das fontes documentais, vídeos, anotações e das 
transcrições na íntegra das entrevistas, elaborando-se uma codificação a priori, mas aberta a 
novos conceitos e evidências não categorizados. Focou-se primeiramente nos seguintes grupos 
de codificações, que foram usadas para comparação/constatação teórica:  

1) Identidade – “Quem sou eu?”; 
2) Conhecimento – “O que eu sei?”; 
3) Identificação de influências e relações – “Quem eu conheço?”; 
4) Ações empreendedoras adotadas;  
5) Formas de intervenção de stakeholders. 

De posse dos dados, a análise em profundidade objetivou identificar estratégias de 
construção, reforço ou dinâmicas da teoria a partir dos casos múltiplos estudados (Eisenhardt 
& Graebner, 2007). A exploração envolveu a investigação aprofundada dos casos para se 
identificar as construções teóricas por meio de evidências empíricas, sendo que os achados 
foram devidamente apontados nos quadros resumo, que foram analisados em conjunto na seção 
de discussão dos resultados (Langley, 1999; Gioia et al., 2012; Miles et al., 2013). 

Quanto à amostra dos participantes, sua a seleção se deu com base na adequação do 
estudo, ao invés da representatividade (Eisenhardt & Graebner, 2007). A seleção primária 
excluiu empreendimentos que se iniciaram com formação tradicional e planificada, com 
objetivos definidos a priori, ou seja, causação (causation). Foram selecionados 
empreendimentos que nasceram sem objetivos definidos a priori, que evoluíram conforme os 
feedbacks do mercado e com investimentos controlados, baseados na ação individual do(a) 
proprietário(a) mobilizando seus conhecimentos e rede de relação para começar o negócio, o 
que evidencia de pronto o comportamento efetual quando da análise do contexto.  

A amostra pode aparentar ser relativamente pequena, mas como a proposta da pesquisa 
é ser interpretativista aprofundada, buscou-se insights específicos, relacionando-se a identidade 
dos(as) empreendedores(as) aos rumos do negócio, evitando-se uma amostragem muito grande 
e/ou aleatória de empreendedores que potencialmente não estavam envolvidos diretamente na 
condução do negócio. Focou-se em pessoas que construíram enredos e experiências na 
condução do negócio, a partir de seus interesses pessoais relacionados à identidade, integrando 
a história evolutiva do empreendimento à sua história de vida, revelando evidências sobre o que 
a pessoa entende de si e de seu comportamento (Korhonen et al., 2019; Ekinci et al, 2020). 
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As entrevistas com os(as) empreendedores(as) foram no total de 12 (doze), com os 
fundadores dos 12 (doze) empreendimentos participantes da amostra. Os entrevistados foram 
informados simplesmente que a pesquisa visava a explorar o empreendedorismo em seu setor, 
aspectos do nascimento e razões da criação do negócio e como se deu o processo de abertura 
do empreendimento, mas o entrevistado deveria começar contando sua trajetória de vida 
pessoal, desde a infância, adolescência, aspectos familiares e profissionais que de algum modo 
influenciaram a atividade profissional hoje desenvolvida. A partir desta abordagem inicial, 
perguntas foram feitas para evidenciar ou reforçar algum aspecto ou comportamento. 

Todas as entrevistas foram gravadas em áudio e vídeo, posteriormente foram transcritas 
em sua íntegra. As entrevistas duraram entre 55 minutos e 1 hora e 40 minutos, em um total de 
15 horas e 40 minutos. A transcrição das entrevistas, forneceram 386 (trezentos e oitenta e seis) 
páginas de dados, em fonte “Times New Roman”, tamanho 12 e espaço simples. Todas as 
entrevistas foram realizadas entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022. 

As entrevistas foram semiestruturadas por meio de um protocolo para garantir maior 
consistência em todas as entrevistas, sendo que todas as questões giraram em torno da visão 
pessoal do(a) entrevistado(a), cujo objetivo foi o de reunir relatos vividos das experiências de 
vida e da fundação e da gestão dos empreendimentos, todavia, tomando cuidado para realizar 
perguntas abertas o suficiente para focar em situações e atividades vividas (Gioia et al., 2012). 

O cenário amostral, com o perfil dos participantes foi o seguinte: 

 Nome Sexo/Idade Formação Atividade profissional/Ramo do negócio 

1 Francielly 
Feminino, 

28 anos 
Professora de 

Pedagogia 
Afroempreendedora/Comércio de peças de 

vestuário, acessórios e moda praia 

2 Camel 
Masculino, 

59 anos 
Militar do Exército 

(reserva) 
Produção e venda de cursos e palestras na 

área de segurança institucional 

3 Marli 
Feminino, 

39 anos 
Estética e 

Cosmetologia 
Clínica de estética e de saúde corporal, 

especialmente feminina 

4 Anderson 
Masculino, 

31 anos 
Designer Gráfico 

Comércio e produção de peças e acessórios 
de vestuário e moda afro 

5 Lúcio 
Masculino, 

47 anos 
Professor da 
Enfermagem 

Comércio de peças, acessórios e instalação 
de itens para veículos antigos 

6 Saliza 
Feminino, 

34 anos 
Estética e 

Cosmetologia 
Clínica de estética e de saúde corporal 

7 Eduardo 
Masculino, 

51 anos 
Professor de Letras 

Comércio de discos, especialmente de vinil 
(LP’s e CD’s) e livros em geral 

8 Amanda 
Feminino, 

30 anos 
Arquitetura Restaurante de comida típica 

9 Guilherme 
Masculino, 

35 anos 
Jornalismo 

Negócio social – guia de turismo voltado à 
cultura afro com passeios guiados 

10 Marcello 
Masculino, 

56 anos 
Administração, 

Professor de Gestão 
Produção e venda de produtos alimentícios 

11 Ana Paula 
Feminino, 

36 anos 
Designer de 
Interiores 

Antiquário e Café Bistrô 

12 Renata 
Feminino, 

34 anos 
Jornalismo e 

Marketing de Moda 
Negócio Social – Confecção e venda de 

peças de vestuário feminino 
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Os dados das entrevistas foram triangulados com documentação adicional fornecida 
diretamente pelos empreendedores (por exemplo, documentos de marketing, endereços de redes 
sociais como Instagram e Facebook), dados públicos, como sites da empresa, bem como 
entrevistas e reportagens de jornal e sites especializados, como, por exemplo, o site da Pequenas 
Empresas & Grandes Negócios (https://revistapegn.globo.com/), para o qual, alguns dos 
entrevistados concederam entrevistas, as quais também foram utilizadas para estudo dos casos. 
Todos estes dados resultaram em outras 221 páginas em espaço simples.  

A escolha desses critérios pode até representar uma limitação deste estudo em termos 
de representatividade (O'Leary, 2004), todavia, o objetivo principal é compreender as 
motivações empreendedoras da amostra selecionada, em vez de traçar afirmações de hipóteses 
generalizadas (Mason, 2010). Geralmente, na pesquisa qualitativa, a coleta de dados segue o 
conceito de saturação teórica (Glaser e Strauss, 1967), esse é o ponto além do qual novas 
entrevistas não acrescentam temas esclarecedores ao estudo, que foi o caso desta pesquisa.  

4. Análise, Resultados e Discussão  

4.1. Identidade Pessoal e o Comportamento Efetual centrado na paixão pelo objeto 

As evidências propõem que há uma relação forte entre efetuação e identidade pessoal, 
principalmente quando há paixão pelo objeto/produto que sustenta o negócio. A paixão pelo 
produto revela uma autorrealização e um bem-estar relacionado ao tamanho do negócio, o que 
parece afastar a ideia do aumento do nível da estratégia de risco e aumento de carga de trabalho 
que um eventual crescimento do negócio traria, essa paixão pelo produto, revela uma identidade 
pessoal classificada como sonhador (Cannatelli et al., 2019). Como exemplos temos: 

Efetuação e Identidade (paixão pelo objeto – produto/serviço) 
Caso estudado Evidências 

Lúcio 

“Meu empreendimento é uma paixão, tenho uma relação afetiva com ele; 
hoje, não tiro meu sustento da loja, continuo dando aulas na universidade e não 
dedico todo o tempo no negócio, com isso não exploro todo o potencial do 
negócio”. “Mas o que acontece na loja, acontece na minha vida também!”. “Se 
eu ganhasse na loteria, deixaria a faculdade e permaneceria na loja, com 
segurança financeira para focar no negócio, fazendo o que gosto, perto de casa”. 

Camel 

“A felicidade é uma coisa que brota se você está bem consigo mesmo, se você 
coloca a cabeça no travesseiro e dorme sem preocupação com o negócio e com 
a família, que você está satisfeito com você e com tudo aquilo que envolve a sua 
vida”. “Sucesso é ter uma empresa estruturada, não necessariamente 
grande, mas que ela tenha tudo o que precisa para desenvolver sua atividade e 
fazendo com a empresa, algo que te traz satisfação, isso para mim é ter sucesso”. 

Eduardo 

“Meu negócio começou como um hobby, para eu ter um retorno financeiro 
para poder ir aos shows que gostava, vivendo no ambiente que gostava, 
depois, precisei estruturar o negócio; com a pandemia, deixei o trabalho como 
Professor para me dedicar ao negócio, mas sem intenção alguma de crescer, 
apenas para manter o negócio sustentável com algo que gosto”.  

Amanda 
“Amo meu restaurante, é meu lugar no mundo, não penso em crescer, em ter 
franquias, pois o restaurante sou eu, se eu vender, vai perder toda a essência e 
não adianta alguém querer fazer igual, porque tem que ter eu”. 
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Nesta perspectiva, o foco da análise do empreendedor ao estabelecer uma ponte entre 
os níveis individual e organizacional, fica limitado ao domínio das pequenas empresas, devido 
ao papel central geralmente assumido pelo empreendedor na formulação da estratégia 
(Blackburn et al., 2013). O empreendedor inicia e mantém seu negócio, com base em seus 
gostos pessoas, pela vontade de viver em determinado ambiente ou fazer uma atividade que lhe 
dá prazer, sendo o retorno financeiro, um meio necessário para sustentar o negócio, sendo que 
em alguns casos, o empreendimento não é a fonte de renda principal, sendo a atividade 
desenvolvida apenas para que se sustente economicamente. Percebe-se que neste 
empreendedor, quanto mais identificado com o objeto, maior o indicativo de que há uma 
mistura entre o pessoal e o profissional, mas sendo em alguns casos, uma atividade profissional 
paralela, mantida pela paixão e não pelo desejo de crescimento financeiro. 

A identidade, quanto mais centrada na qualidade e paixão pelos resultados do objeto do 
negócio, e pelo que ele proporciona, leva o empreendedor a agir mais pela lógica da efetuação, 
buscando manter o negócio em um patamar em que não perca sua essência (vinculada a 
identidade do proprietário), ao invés de pensar e agira visando à lucratividade e desempenho 
financeiro para aumento do negócio.  

4.2. Identidade Social e o Comportamento Causal centrado na paixão pelo negócio 
 

As evidências demonstram que a paixão pelo negócio gera forte inclinação para o 
comportamento causal, ou seja, planejado, voltado ao crescimento do negócio (Cannatelli et al., 
2019), porém, ao mesmo tempo revela uma identidade social darwiniana e a identidade social 
missionária (Fauchart et al., 2011) estão fortemente inclinadas a comportamentos causais, 
confirmando os achados correlacionados na pesquisa de Alsos et al. (2016). Segundo Fauchart 
et al. (2011) e Alsos et al. (2016), uma identidade social classificada como darwiniana 
representa a identidade do empreendedor clássico, que tem como objetivo principal estabelecer 
um negócio forte e bem-sucedido e com foco em garantir o sucesso da empresa.  

No mesmo sentido, a identidade social denominada missionária (Fauchart et al., 2011; 
Alsos et al., 2016) é motivada pelo início de uma empresa para promover uma causa maior, e 
agir com responsabilidade são considerados os objetivos. Em que pese sua motivação estar 
ligada ao empreendedorismo social e ser diferente do que buscam os darwinistas, em comum 
as duas são semelhantes em termos de almejar uma meta definida a priori, ainda que muito 
diferente, o que denota um comportamento causal associado à identidade social e a paixão pelo 
negócio, pela causa, pelo sucesso e crescimento do empreendimento ou do alcance deste. 

Causação e Identidade (paixão pelo crescimento do negócio) 
Caso estudado Evidência 

Saliza 

“A minha missão é entregar um estado de espírito melhor para as pessoas 
através do serviço da estética”. “Sou empreendedora, hoje, meu CNAE é da 
estética, mas faria qualquer outra atividade, e faria bem, mas eu não trabalharia 
com algo que não acreditasse”. “Tenho hoje duas franquias, além da loja 
principal e faço questão de passar em todas, pois sou eu que guio suas ações”. 

Anderson 

“Meu negócio tem função social, as minhas revendedoras, hoje, estão em 
Minas e no nordeste, eu as escolho em razão de buscar ajudar, tirá-las de um 
ambiente violento e/ou reposicionando-as social e economicamente”. “Minha 
marca é comercial, mas também um movimento social, pois posiciona a 
identidade afro no mercado”. “Quero crescer, pois minha marca não é de uma 
peça, um acessório, minha marca traz a força identitária de um povo”. 
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4.3. Identidade Pessoal, Identidade Social e o Nascimento do Comportamento Efetual 

A identidade pessoal, na maioria dos casos explorados, foi o que moveu a ação 
empreendedora das pessoas em seu comportamento efetual inicial, influenciando na relação 
entre os demais meios efetuais, afetando a busca por contatos com pessoas com quem fazem 
intercâmbio, na busca por conhecimento e nas concepções de si mesmo e de seus projetos de 
vida e de autorrealização, sendo muitas vezes o que deu a origem e fez nascer o comportamento 
efetual. Neste ponto, destaca-se que em alguns casos, com a prevalência de uma maior “força” 
da identidade pessoal, a tendência foi de a pessoa manter comportamentos efetuais e procurar 
manter o negócio pequeno, sem grandes perspectivas de crescimento, demonstrando que a 
efetuação está muito associada à sua paixão pelo objeto do negócio e pela autorrealização.  

Mas, há outros casos em que, mesmo quando no início do processo a identidade pessoal 
fez nascer o comportamento efetual, com o negócio em curso, nos casos em que prevaleceu 
uma maior “força” da identidade social, torna-se mais visível o comportamento causal, no qual 
o planejamento e a busca pelo crescimento do negócio, evidencia um comportamento causal, 
evidentemente mais associado à paixão pelo negócio, pelo crescimento, no qual, o objeto do 
negócio que motivou seu início, é apenas mais um elemento no processo e pode ser substituído 
por outro para manter o status quo do negócio, ou, seu crescimento. 

Em dado momento, surgiram evidências de que “jornada empreendedora” foi narrada 
pelo entrevistado como uma “jornada de autoconhecimento”, pois, foi a partir do início do 
negócio, que começou por uma “brincadeira”, que ele se encontrou e passou a ter um propósito 
e uma direção de vida, além de manter economicamente a si e sua família. Há dois casos 
estudados em que se detectou uma forte relação identitária com a simbologia e identidade afro 
como meios para iniciar um negócio. Os afroempreendedores foram buscar na sua pele e na dos 
seus ancestrais uma razão para fazer nascer um negócio, tendo em vista a rede de relação 
identitária formada pelo público-alvo e pela exclusividade dos produtos. No mesmo sentido, 
encontramos evidências de que há uma forte relação entre identidade pessoal, relacionada ao 
local de nascimento e raízes, em uma perspectiva afetiva e cultural, por foram essas raízes 
ligadas ao local de nascimento que ajudaram com o conhecimento inicial para montar um 
restaurante de comidas típicas e noutro caso, uma rede de franquias de produtos alimentícios 
tradicionais de Minas Gerais. Em ambos os casos, os empreendedores foram buscar em suas 
raízes de nascimento e afetivas os meios para iniciar e manter seus respectivos negócios. 

Por fim, vale um destaque especial a uma identidade hibrida (Fauchart et al., 2011; Alsos 
et al., 2016), a qual mistura mais de uma identidade social, pois os indivíduos geralmente não 
têm uma única identidade social (Fauchart et al., 2011) em que os indivíduos ocupam várias 
identidades sociais que podem se sobrepor, enriquecer umas às outras e, até mesmo, entrar em 
conflito (Chasserio et al., 2014), já que a identidade social é em sentido estrito, a questão do 
“quem eu sou em um ambiente social”, pode haver confusão e conflito com a questão da 
identidade pessoal, pois detectou-se evidências de que, por exemplo, uma pessoa em transição 
de gênero, do masculino para o feminino, trouxe elementos sobre a dificuldade de se encontrar 
no desempenho do papel empreendedor desejado, ao mesmo tempo em que lutava pelo encontro 
de seu papel no ambiente social, evidenciando um processo em que a identidade pessoal, por 
vezes se misturou à identidade social, na busca por uma rede de apoio formada pela família, 
clientes e consumidores do negócio. Neste caso, ao final do processo de reconhecimento 
pessoal, resultou também em um processo de reconhecimento social e definição de uma posição 
mista, em que foi possível encontrar um ponto de equilíbrio entre quem sou eu olhando para o 
espelho e sendo observado pelo grupo social e no mundo. 
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5. Considerações finais 
 

O objetivo desta pesquisa foi o de examinar como a identidade no contexto da efetuação 
embasa o comportamento efetual dos empreendedores. O estudo evidenciou como os três meios 
efetuais (identidade, conhecimento e rede de relação) interrelacionam-se no processo 
empreendedor por efetuação. Também, revelou que a identidade pessoal atribui certos valores 
às ações empreendedoras e, de outro lado, a identidade social, quando prevalece, também leva 
a outro tipo de valoração, mas, assim como a relação entre causação e efetuação, que são 
complementares, a identidade pessoal e a identidade social podem “conviver” em uma mesma 
pessoa, hora dando mais ênfase a uma perspectiva, hora dando ênfase à outra. 

Os resultados demonstraram que a identidade em muitos casos move ou dá origem ao 
comportamento efetual, levando a pessoa a iniciar o seu inventário de meios efetuais, primeiro 
pensando na sua identidade, após, com base nela, buscando conhecimentos ou contatando 
pessoas para aumentar sua rede de relação, discutindo ideias e criando estratégias, mesmo antes 
de estabelecer os objetivos do negócio. Em muitos casos, a identidade pôs em prática uma ação 
empreendedora, mesmo que a pessoa não tivesse todo o conhecimento necessário e, por vezes, 
lançando-se sozinha na empreitada, apenas movida por um interesse pessoal muito forte em 
realizar, buscando autorrealização e, também, retorno financeiro e feedback do mercado. 

O estudo revelou que há uma forte relação entre efetuação e identidade, principalmente 
quando há paixão pelo objeto do negócio, o que leva a pessoa a manter-se como condutora da 
ação, sem a preocupação com o crescimento do negócio no sentido financeiro e com maior 
destaque para a identidade pessoal. A identidade pessoal move a pessoa a manter-se em um 
negócio relativamente pequeno, mas prazeroso. Por outro lado, a identidade social em sua 
paixão pelo negócio em si, ou seja, pela realização do crescimento do negócio, evidencia um 
comportamento mais causal, tradicional, no qual, apesar de o empreendedor(a) haver começado 
o negócio por efetuação, após certa estabilidade, a causação passou a fazer valer mais o 
planejamento e os objetivos prévios para avançar e criar mercados. Quanto mais identificado 
com o objeto, maior o indicativo de que há uma mistura entre o pessoal e o profissional na 
condução do negócio. Há evidências de que a própria “jornada empreendedora” é também uma 
jornada de autoconhecimento, na qual a pessoa, seus parceiros, familiares ou amigos próximos 
passam a apoiar e até integrar o negócio como forma de se autoajudarem. 

Destaca-se também o fato de que a identidade e o autorreconhecimento como pessoa 
negra, revela uma forte relação identitária com a simbologia e identidade afro, o que foi uma 
força motriz para mover o nascimento do empreendimento. Quase que a mesma relação pode 
ser constatada quanto à identidade e o autorreconhecimento com questões de gênero e com 
relação à identidade pessoal, relacionada ao local de nascimento e raízes afetivas deste lugar. 
Em todos estes casos, a identidade pessoal revelou indícios de que a identidade foi a responsável 
por iniciar e mover o comportamento efetual, fazendo surgir a necessidade de busca por 
determinados conhecimentos ou, fazendo com que a pessoa buscasse contato com pessoas 
determinadas visando à ampliação ou sustentação do negócio. 

Como pesquisas futuras, sugere-se a realização de uma pesquisa com uma amostra 
maior (quantitativa), principalmente focando no construto da identidade ligada à paixão pelo 
objeto (produto ou serviço) e na paixão pelo negócio, com o intuito de avaliar e validar se 
realmente a paixão pelo objeto, conduz a um comportamento efetual, estando mais ligada à 
identidade pessoal, e, de outro lado, a paixão pelo negócio, pelo crescimento deste, leva a um 
comportamento eminentemente causal, ligado às identidade sociais híbridas e complexas.   
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Resumo: A prática de atividade física é um dos caminhos para a longevidade e uma vida 

saudável, e, com a adaptação da sociedade nesse estilo de vida, a demanda vem sendo cada vez 

mais crescente para o segmento de fitness. Com a pandemia de Covid-19 esse mercado foi um 

dos mais impactados pela doença. Desta forma, este estudo objetivou compreender os impactos 

da pandemia de Covid-19 no mercado de fitness em Uberlândia-MG, tendo como recorte 

temporal o segundo semestre de 2020 e primeiro semestre de 2021. Por meio de um estudo 

multicaso, com a aplicação de entrevista semiestruturada, buscou-se sócios-proprietários de três 

academias, de diferentes portes, do mercado de fitness da cidade Uberlândia-MG. As 

entrevistas retrataram o impacto negativo da pandemia no mercado analisado e foi reforçado a 

importância do planejamento estratégico como forma de prevenção aos períodos de recessão 

econômica. 
 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Impactos Socioeconômicos. Pandemia. Covid-19. 
 

1 Introdução 
 

A busca pelo sucesso no empreendedorismo vem sendo cada vez mais fomentada, e, 

analisando a geração atual cada vez mais competitiva, é necessário mais do que capital e ideias 

para se sustentar. O mercado de fitness é um exemplo e no Brasil vem recebendo a entrada de 

novos concorrentes e passa por um processo de amadurecimento e reestruturação (PINHEIRO 

e PINHEIRO, 2006) 

Em 2017 o setor apresentou números expressivos. São 9,6 milhões de pessoas realizando 

atividades físicas regularmente de acordo com o relatório global da IHRSA (International 

Health, Racquet & Sportsclub Association, 2017). 

Desta forma, a conscientização da população sobre a relevância da prática regular de 

atividade física vem aumentando nos últimos anos. Os benefícios da prática de atividade física 

são cada vez mais divulgados pelos meios de comunicação, o que atinge indivíduos de várias 

classes sociais que hoje são adeptos a atividade física (MARCELLINO, 2003; COSTA et al. 

2012). 

Antes da pandemia do Covid-19 o setor de academias no Brasil estava muito alavancado. 

Segundo o estudo realizado em 2017 pela Associação Brasileira de Academias (ACAD Brasil) 

existe mais de 34 mil unidades de academias registradas, ficando atrás somente dos Estados 

Unidos. Um dos fatores para a longevidade da população é o hábito de vida saudável.  Segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, IBGE (2020) a expectativa de vida do brasileiro 



 

 

 

 

 

obteve um aumento de 2018 para 2019 alcançando a margem de 76,6 anos, e, acredita-se que a 

valorização da vida ativa e saudável contribui cada vez mais para este número. 

Com o surgimento da Covid-19 o mercado de fitness fui um dos segmentos mais impactos 

pela doença. Nesses momentos difíceis reforça-se a necessidade de planos de ação, de 

planejamento estratégico e utilização de ferramentas gerenciais confiáveis para os 

empreendimentos. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE, 2013) o plano de negócios é um instrumento confiável para conhecer o mercado, a 

partir dele é possível saber quais as atitudes devem ser tomadas para que os objetivos sejam 

alcançados, limitando os riscos e incertezas, e ainda permite detectar e restringir os erros no 

papel, ao invés de executá-los no mercado.  

Nesse contexto, além dos resultados negativos para o mercado de fitness, a pandemia 

refletiu na saúde física e mental da população, sendo um grande catalisador do comportamento 

sedentário. A preocupação da sociedade em se manter ativa de maneiras diferentes vem sendo 

crescente e pode ser vista pelos olhos de um empreendedor como uma oportunidade de inovar 

e se alavancar. Contudo, é de grande importância avaliar os impactos do Covid-19 na vida de 

empreendedores e clientes para, assim, realizar um plano de ação efetivo. 

Com base nas informações dispostas, existe um questionamento a ser feito: Qual o 

impacto da pandemia do Covid-19 no mercado de fitness em Uberlândia-MG? Diante desse 

panorama, a pesquisa tem como objetivo principal compreender os impactos da pandemia de 

Covid-19 no mercado de fitness em Uberlândia-MG, tendo como recorte temporal o segundo 

semestre de 2020 e primeiro semestre de 2021. 

De maneira específica, almeja-se: (i) realizar uma análise externa do mercado de fitness 

na cidade, identificando ameaças e oportunidades; (ii) avaliar os impactos da pandemia do 

Covid-19 no setor com o intuito de identificar falhas e estratégias para composição de futuros 

planos de ação; (iii) avaliar os impactos da pandemia no comportamento da sociedade em 

âmbito físico e mental. (iv) analisar a viabilidade das academias e estúdios, para contribuir em 

novos planos de negócios e tomadas de decisões na vida de novos empreendedores.  

Deste modo, a seguir são apresentados a fundamentação teórica, os aspectos 

metodológicos e resultados e discussões. Por fim, são apresentadas as considerações finais. 
 

2 Fundamentação Teórica 
 

Nessa seção são abordados os temas: empreendedorismo, planos de negócios, impacto da 

pandemia na economia, saúde física e mental da sociedade. Dessa forma, apresenta-se uma 

visão geral dos elementos importantes que foram de base da pesquisa, para posteriormente 

compreender a repercussão da pandemia em relação às empresas e ao setor das organizações 

estudadas. 

2.1  Empreendedorismo 

A origem da palavra empreendedorismo é derivada da palavra francesa entrepreneur que 

traduzida significa “aquele que está entre” ou “intermediário”. Segundo Alfredo (2009), ela foi 

utilizada pela primeira vez em 1725 pelo economista irlandês Richard Cantillon para designar 

o “indivíduo que assumia riscos”. 

Se considerarmos a evolução da humanidade, pode-se dizer que o homem primitivo 

possuía o espírito empreendedor, visto que para sobreviver era preciso construir diversas 

ferramentas destinadas a acelerar a caça de animais. Segundo Dolabela (2008), o 



 

 

 

 

 

empreendedorismo existe desde a primeira ação humana inovadora, objetivando melhorar as 

relações do homem com os outros e com a natureza. 

Um exemplo inicial desse termo foi Marco Pólo, que fez a tentativa de organizar rotas 

comerciais para o Extremo Oriente. De acordo com Dornelas (2005) Marco Pólo se 

comprometeu com um homem, nomeado como capitalista, a se arriscar vender suas 

mercadorias. Enquanto o capitalista assumia apenas o risco financeiro, Marco teve a coragem 

de se arriscar fisicamente, aproveitar as oportunidades e desvendar algo novo, obtendo uma 

grande atitude empreendedora. 

Durante a Idade Média, as pessoas que administravam grandes projetos de produção eram 

chamadas de empreendedores. Dornelas (2005) ressalta que durante essa época eles não 

assumiam riscos significativos, ou seja, apenas utilizavam recursos fornecidos, em sua maioria 

pelo governo do país, para administrar e gerenciar projetos. 

O empreendedorismo se tornou mais significativo no século XVII, quando houve os 

primeiros indícios da relação de riscos e empreendedorismo através de acordos entre a 

burguesia e o governo para a produção. Assim, Hisrich e Peters (2004) citam que, a partir desse 

século, o empreendedor passa a ser distinguido entre a pessoa que assume riscos daquela que 

fornece capital. 

Com o início da industrialização no mundo, no século XVIII, o capitalista e o 

empreendedor foram completamente diferenciados. E, posteriormente, no final do século XIX 

e início do século XX, devido ao ponto de vista econômico, Dornelas (2005) destaca que os 

empreendedores começaram a ser confundidos com os gerentes ou administradores, por serem 

os organizadores da empresa, responsáveis pelo planejamento, pagamentos dos funcionários e 

responsáveis do controle de ações da organização. 

Hoje, apesar da atual crise econômica, vivemos um período de grande movimentação do 

capitalismo. De fato, há uma competição acirrada em que a sobrevivência darwiniana do mais 

apto ocupa posição dominante, portanto, estimular o empreendedorismo é essencial e, segundo 

Bernardo, Vieira e Araújo (2013), é um dos pilares do desenvolvimento econômico e social de 

uma nação. 

No âmbito brasileiro, apesar de uma cultura rica e com condições prósperas ao 

empreendedorismo, o país apresenta alguns obstáculos como a alta carga tributária e a 

complexidade do sistema de arrecadação, apontado por 96% dos empresários brasileiros em 

uma pesquisa feita em 2019 pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo 

SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Dornelas (2001) afirma que no Brasil ainda faltam 

políticas públicas duradouras para consolidar o espírito empreendedor no país, como alternativa 

para a falta de emprego e renda. 
 

2.2  Planos de negócios 
 

Um dos pontos mais importantes para quem quer empreender é o plano de negócios, 

documento qual pode-se planejar o escopo e o alcance que deseja. Para Santos e Silva (2012), 

ela se tornou uma ferramenta preventiva e solucionadora de situações atípicas, como também 

um instrumento de avaliação dos resultados alcançados, medindo o desempenho do 

empreendimento e projetando seu sucesso em resultados futuros. Para Dolabela (1999) o plano 

de negócio é a validação da ideia, a análise de sua viabilidade como negócio. 

Segundo Hashimoto e Borges (2014), as razões pelos quais se desenvolve esse documento 

são três: desenvolvimento de ideias a respeito de como o negócio deve ser conduzido; utilização 



 

 

 

 

 

como ferramenta retrospectiva e para obter apoios. Ainda, os autores afirmam que o plano de 

negócio nos apresenta dados para analisar a viabilidade sob vários pontos de vista, como de 

mercado, financeiro e operacional. Portanto, essa ferramenta é importante não só para o 

empreendedor, como também para investidores e financiadores. 

Segundo Dornelas (2001), o plano de negócios é importante para entender e estabelecer 

diretrizes para o seu negócio, gerenciar de forma mais eficaz a empresa e tomar decisões 

acertadas, monitorar o dia-a-dia da empresa e tomar ações corretivas quando necessário, 

conseguir financiamentos e recursos junto a bancos, governo,  investidores, capitalistas de risco 

e outros; identificar oportunidades e transformá-las em diferencial competitivo  para a empresa 

e, por fim, estabelecer uma comunicação interna eficaz na empresa e convencer o público 

externo (fornecedores, parceiros, clientes, bancos, investidores, associações, etc.).  

Resumidamente, como Hisrich e Peters (2004) afirmam, o plano de negócio é um 

documento preparado pelo empreendedor onde está registrado todos os elementos externos e 

internos relevantes envolvidos no início de um novo empreendimento. Além disso, 

complementando os autores, inclui-se a possibilidade de a empresa aproveitar as oportunidades 

atuais e futuras do mercado, identificando ameaças e restrições, maximizando a chance de 

sucesso do empreendimento. 
 

2.3  Covid-19: Efeitos sobre a economia 
 
 

Desde 2020, um dos maiores desafios da humanidade é a contenção da propagação 

crescente do novo Coronavírus por todo o mundo. O também chamado COVID-19, é 

classificado por Ashraf (2020) como um evento raro e sem precedentes. Assim, Rezende, 

Marcelino e Miyaji (2020) ressaltam que mesmo com milhares de avanços da ciência nas 

últimas décadas, não foi possível compreender e combater os efeitos desse vírus, ou seja, a 

ciência e as pessoas não estavam preparadas para isso e muito menos a economia. 

Com a severidade da doença, o lockdown de cidades e regiões, assim como o fechamento 

de grande parte dos setores produtivos e considerados não essenciais tornou-se a alternativa 

mais eficiente em curto prazo para diminuir o crescimento da curva de contaminação, como 

relatam Rezende, Marcelino e Miyaji (2020). Dessa maneira, além de questões sanitárias, a 

pandemia de COVID-19 iniciou uma grande crise financeira global (SALISU; VO, 2020; 

HEYDEN; HEYDEN, 2020). 

De acordo com o relatório divulgado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae, 2020) e elaborado pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 

2020), a crise causada pela pandemia reduziu o número de pequenos negócios no Brasil quase 

pela metade. Além disso, a pesquisa mostra que a taxa de empreendedorismo entre adultos caiu 

para 31,6% em 2020, ante 38,7% em 2019.  

Diante a necessidade da presença do público para funcionar, os setores impactados pela 

crise sanitária como as academias, eventos e turismo foram os mais afetados. Segundo a 11ª 

edição da Pesquisa de Impacto da Pandemia de COVID-19 nas Micro e Pequenas Empresas, 

realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae, 2020), em 

parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2020), metade das academias estão com as 

dívidas em atraso. 

Conforme dados da Receita Federal, de janeiro a março de 2019 foram formalizadas 1.591 

baixas de empresas em Uberlândia, já em 2021, foram extintas 1.995 empresas no mesmo 

intervalo de período (DIÁRIO DE UBERLÂNDIA, 2021). Segundo o jornal El País (2020), é 

visível a dificuldades das empresas em se manterem sólidas durante a pandemia, porque a 



 

 

 

 

 

doença além de trazer dificuldades financeiras ao empreendedor, trouxe um colapso na 

economia dos países. Logo, não é apenas o empreendedor quem sofre com essa crise, mas 

também a classe trabalhista e de renda baixa quem tende a sofrer ainda mais com as 

consequências da pandemia. 

Os dados da 11ª edição da Pesquisa de Impacto da Pandemia de Covid-19 nas Micro e 

Pequenas Empresas, realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE, 2020),  revelam que, durante a crise, o agronegócio, energia e indústria 

demonstraram melhora, construção civil, educação, oficinas e peças e serviços empresariais 

demonstraram estabilidade e todas as outras 13 atividades pesquisadas apresentaram queda de 

faturamento em comparação à edição anterior da mesma pesquisa, concluindo que as academias 

e empresas de economia criativa foram as mais impactadas. 

Diante da necessidade de reconhecimento dos apoios aos pequenos negócios, o Sebrae 

(2020) fez uma pesquisa onde apontou as seguintes medidas adotadas pelo governo brasileiro:  
 

a) Sancionou auxílio emergencial de R$600,00 a microempreendedores individuais e 

trabalhadores informais, operacionalizada por bancos públicos federais; 

Disponibilidade de linha de crédito para pagamento de folha salarial de pequenas e 

médias empresas oferecidas pelo Governo; b) Implantou a linha de crédito “Proger 

Urbano Capital de Giro” que tem o objetivo de promover a geração de renda por meio 

de linhas de créditos com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para 

pequenos negócios, cooperativas e associações de produção; c) Criou o Programa 

Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMP) alterado pelo Ministério da 

Economia e Codefat; do qual se destina a financiar atividades produtivas do MEI 

(Micro Empreendedor Individual) e da microempresa com faturamento de até R$200 

mil por ano (SEBRAE, 2020). 
 

De modo geral, é nítido como a pandemia afetou e continua afetando o empreendedor, 

fazendo com que os mesmos repensem seu modelo de negócios (BERNARDES, 2020) e deem 

mais importância ao planejamento e ao plano de negócios, como forma de diminuir riscos, 

prejuízos e adaptar rumos para a sua organização. 
 

2.4  Covid-19: impactos na saúde física e mental 
 

Como visto anteriormente, em enfrentamento à pandemia, com o intuito de minimizar e 

impedir a propagação do novo Coronavírus (COVID-19), foram necessárias medidas 

preventivas e restritivas, como o isolamento social e lockdown (GARCÊS, 2021). Além das 

reflexões dessas medidas no meio econômico, Di Renzo et al. (2020) também afirmam que 

refletiram no estilo de vida da população, como: limitações de prática de atividades físicas, 

modificações nas rotinas de trabalho e estudo e redução de socialização entre indivíduos. Desta 

forma, à pandemia pode ocasionar impactos negativos na saúde física, mental e no 

comportamento alimentar das pessoas. 

Dessa forma, devido a suspensão de academias, clubes esportivos e restrição de práticas 

ao ar livre, essas medidas preventivas podem ter contribuíram para alterações nos níveis de 

atividade física e comportamento sedentário, qual está relacionado com o aumento de 

prevalência e agravamento de doenças como obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 

2, câncer e outras doenças crônicas não transmissíveis (BISWAS et al, 2015).  De acordo com 

a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020), até 5 milhões de mortes por ano poderiam ser 

evitadas se a população global fosse mais ativa. 



 

 

 

 

 

Com essas evidências sobre a importância da atividade física na vida da população, a 

MFIT Personal, startup que tem por objetivo auxiliar o dia a dia de personal trainers, divulgou 

uma pesquisa onde o número de pessoas que buscaram atividade física no ano de 2020 

aumentou 200% (JM ONLINE, 2021). Evidenciando que no último ano as pessoas vêm 

demonstrando mais interesse e preocupação com a saúde física e mental do que em anos 

anteriores à pandemia. 

Nesse contexto, o estudo de Sallis et al. (2021) realizado na Califórnia com 48.440 

concluiu que os pacientes que se mantiveram ativos tiveram uma probabilidade menor de serem 

hospitalizados, necessitarem de UTI ou irem à óbito devido ao Covid-19.  No mesmo âmbito, 

estudos da autora brasileira Garcês (2021), também concluem que a pandemia trouxe efeitos 

negativos no nível de atividade física, comportamento sedentário e compulsão alimentar da 

população adulta, impactando desproporcionalmente indivíduos com excesso de peso e 

obesidade.  
 

3  Aspectos Metodológicos  
  

A pesquisa tem como objetivo compreender os impactos da pandemia de Covid-19 no 

mercado de fitness em Uberlândia-MG, tendo como recorte temporal o segundo semestre de 

2020 e primeiro semestre de 2021. Desta forma, foi feita uma pesquisa de natureza exploratória 

(GIL, 2002), usando uma abordagem predominantemente qualitativa, baseada em um estudo 

multicaso.  

Quanto à forma de abordagem do problema, essa pesquisa se enquadra como pesquisa 

qualitativa. Segundo Malhotra (2001), pesquisa qualitativa é definida como pesquisa não-

estruturada, exploratória, baseada em pequenas amostras, que proporciona insights e 

compreensão do contexto do problema que está sendo estudado. Para Oliveira (1999), essas 

abordagens facilitam na descrição da complexidade de determinada hipótese ou problema e 

contribuem no processo de formação de opinião. 

O estudo de caso pode ser de caso único ou de casos múltiplos (YIN, 2001). O autor cita 

que o “estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

em profundidade e em seu contesto de vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente evidentes”. Proporcionando maior abrangência dos 

resultados e não se limitando às informações de uma só organização. 

Referente aos procedimentos de coleta e análise de dados, foi adotada a entrevista do tipo 

semiestruturada. De acordo com Haguette (1995), a entrevista é um processo de interação 

social, no qual o entrevistador tem a finalidade de obter informações do entrevistado, através 

de um roteiro contendo tópicos em torno de uma problemática central. Além disso, a escolha 

do tipo semiestruturada se deve à possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se 

prender à indagação formulada, como afirma Minayo, Deslandes e Gomes (2009). 

Nesse contexto, mediante perguntas pré-definidas para a realização das entrevistas, 

buscou-se sócios-proprietários de três academias, de diferentes portes, do mercado de fitness da 

cidade Uberlândia-MG. A seleção das empresas foi do tipo não-probabilística, ou seja, tipo de 

amostragem de que não se conhece a probabilidade de determinado elemento vir a ser 

selecionado como parte da amostra (Marconi e Lakatos, 2005). 

Como definição, a palavra fitness é a junção de “fit”, qual diz respeito à boa forma, e 

“ness” que se a remete a aptidão. Logo, de modo geral, este é um nicho que contempla negócios 

voltados à saúde e bem-estar, oferecendo atividades aeróbicas e musculação acompanhados de 

profissionais, como é o caso de academias, estúdios e centros esportivos.  



 

 

 

 

 

As entrevistas serão executadas através de encontros presenciais nas respectivas 

academias, gravadas e posteriormente transcritas. Embora as perguntas de entrevistas 

semiestruturadas sejam prontas, caso haja a necessidade, é possível que o entrevistador 

acrescente questões não planejadas durante a entrevista. 

Como critério para a escolha das academias, buscou-se como referência um representante 

para cada porte do negócio e com mais de dois anos de experiência no mercado. Para 

aplicabilidade do artigo, foram entrevistados sócios-proprietários de academias de pequeno, 

médio e grande porte da cidade de Uberlândia-MG, respectivamente nomeadas no artigo como 

empresa A, B e C, tendo em vista o sigilo e preservação de segurança das empresas. Ressalta-

se o uso de uma amostragem não-probabilística por conveniência devido a seleção dos 

entrevistados aos quais os pesquisadores têm acesso. 

Além disso, através da análise das respostas, é criado um novo texto de autoria dos autores 

da pesquisa, e, como Duarte (2004) menciona, assumir a autoria do texto não desqualifica as 

respostas da entrevista, essa serve como matéria prima para o autor produzir seu produto, 

utilizando-o como base para análise e conclusão. 

Para a realização da pesquisa, mediante possibilidade de alteração e acréscimo de 

perguntas e comentários, foram elaboradas trinta e seis perguntas, dividida em sete categorias, 

respectivamente, Estrutura, Clientes – Prospecção, Clientes – Retenção, Serviços, 

Concorrência, Desafios e Possibilidade e Impacto Geral da Pandemia do Covid-19. 

Posteriormente, com as transcrições das entrevistas, as respostas foram fragmentadas e 

reorganizadas de forma criteriosa respeitando o perfil de cada empresa, de modo a detectar 

pontos de intersecção entre os resultados analisados individualmente. 
 

3.1 Roteiro da entrevista 
 

Inicialmente, foram feitas perguntas, conforme o roteiro da tabela 1, para conhecer um 

pouco sobre a empresa e com o intuito de deixar o entrevistado confortável e aberto para 

discorrer sobre a trajetória.  

Logo em seguida, as questões foram direcionadas para a análise de mercado interno, 

visando dados necessários para estudo da viabilidade do setor e, por fim, o questionário se 

direcionou para a informações de impacto da pandemia. É importante ressaltar que a entrevista 

aconteceu no final do mês de junho de 2021, ou seja, considera-se a reabertura sólida das 

academias no período de 4 meses, sem quaisquer suspensões de funcionamento da prefeitura 

desde então. 
 

Tabela 1 - Roteiro da entrevista. 

Categoria Perguntas 

Estrutura 

 Como está organizado o organograma da empresa? 

 Qual a média de custos fixos e variáveis da empresa? 

 A academia já possui total taxa de retorno aos investimentos iniciais para a abertura 

da empresa? 

 Como é a relação com os fornecedores? Como são escolhidos e quais são eles? 

 Para quais serviços são contratados terceiros? Quais são os orçamentos 

correspondentes? 

 Quais os preços dos seus serviços e como estes são formulados? 

 Existem parcerias desenvolvidas pela academia com outras marcas ou empresas?  

Quais são? 

Continua 



 

 

 

 

 

Continuação da tabela 01. 

Clientes – 

Prospecção 

 Como é feita a captação dos novos clientes? 

 Quais canais de comunicação externa a academia utiliza? Na sua opinião, qual é o 

meio mais eficaz utilizado? 

 Quem está envolvido nesse processo? Há alguma agência ou profissional externo? 

Clientes - 

Retenção 

 Qual o público alvo da academia e seu perfil? 

 Qual o número atual de alunos? 

 O número de matrículas é sensível à sazonalidade? Quais os períodos de maior e 

menor demanda? 

 São realizadas pesquisas de satisfação dos clientes? Com que frequência? 

Serviços 

 Como a quantidade de alunos e o serviço prestado vêm evoluindo ao longo do 

tempo? 

 Quais são os serviços (modalidades) mais demandados na academia? Quais os 

serviços que geram maior e menor receita e lucro? 

 Qual a eficiência da utilização dos espaços físicos da academia? 

 Quais são os planos disponíveis aos alunos para matrícula? 

  

 Existem outros serviços que pretendem incluir em breve ou que possam ser 

adicionados? 

Concorrência 

 Quem são os 3 maiores concorrentes? 

 Como a academia se posiciona e se diferencia das demais academias? 

 Quais são os principais motivos (na visão dos sócios) que fazem um aluno escolher 

essa academia? 

 E o que (na visão dos sócios) faz potenciais alunos escolherem outras academias? 

 Como é a situação do preço comparado ao dos concorrentes? 

Desafios e 

possibilidades 

 Quais são as atuais metas da empresa? 

 Quais são os principais objetivos da empresa no curto e no longo prazo? 

 Como a empresa se apresenta nas mídias sociais e com qual intensidade? 

Impacto da 

pandemia do 

Covid-19 

 Com a pandemia da covid-19, das perguntas relacionadas acima, 

 Houve modificações? Qual é a sua visão pós pandemia para a estrutura da 

empresa? 

 Em relação a prospecção de clientes, eu gostaria de um relato de como foi o 

funcionamento da academia em relação a captação e retenção de clientes. Os 

preços dos planos foram alterados? E pós pandemia, quais são as perspectivas 

desses clientes? 

 Houve mudança no número de alunos antes e durante a pandemia? Qual era a 

média de alunos? 

 Você acredita que após toda a população vacinada, quem deixou a academia devido 

a pandemia irá retornar normalmente? 

 Qual a maior dificuldade ou desafio para o crescimento da empresa após o 

surgimento da pandemia? 

 Como a pandemia do COVID-19 impactou o financeiro da empresa durante? E 

qual a visão para nessa área após a pandemia? 

 Qual sua visão sobre abertura de estúdios durante e após a pandemia? Podem ser 

considerados como concorrentes potenciais? 

 Quais foram os aprendizados que a pandemia do COVID-19 trouxe para todos os 

sócios? 

Fonte: dados da pesquisa. 
 



 

 

 

 

 

4 Resultados e discussões 
 

Essa seção é exclusiva para os resultados e discussões obtidos através das entrevistas 

semiestruturadas, analisando as respostas de forma fragmentada conforme o perfil de cada 

empresa, para, sem seguida, compreender os resultados. 

Os perfis das 3 (três) microempresas são de portes divergentes, localizações diferentes e 

com tempo de atuação diversificado, contudo, todas elas possuem mais de 1 (um) sócio 

proprietário e todos os sócios entrevistados possuem formação na área de Educação Física. As 

empresas A e B são localizadas próximas ao centro do município de Uberlândia, enquanto a 

empresa C se localiza distante da cidade, em uma área mais nobre, como pode-se visualizar na 

tabela 2. 
 

Tabela 2 - Perfil dos entrevistados. 

Empresa 
Função do 

entrevistado 

Área de 

formação do 

sócio 

Tempo de 

empresa 
Gênero Localização 

A 
Sócio 

proprietário 
Educação Física 9 anos Masculino 

Próxima ao centro 

da cidade 

B 
Sócio 

proprietário 
Educação Física 5 anos Masculino 

Próxima ao centro 

da cidade 

C 
Sócio 

proprietário 
Educação Física 17 anos Masculino 

Bairro nobre, 

distante do centro 
Fonte: elaboração da autora. 

 

A primeira categoria tem como finalidade conhecer a estrutura e história de cada empresa 

para entender os resultados e associar os fatos, para assim realizar individualmente uma análise 

considerando tempo de atuação no mercado de academias, localização, perfis de público, 

estratégias e alterações decorrentes da pandemia do Covid-19.  

Sabendo do grande investimento inicial e para a manutenção da empresa, pode-se 

constatar que as empresas com menos tempo no mercado (A e B) estavam próximos ao ponto 

de equilíbrio financeiro antes da pandemia, ou seja, a receita total da empresa se iguala à soma 

de custos e despesas. Já a empresa C relata que seu ponto de equilíbrio foi atingido há alguns 

anos, e como mantinham uma reserva constante de capital, o financeiro conseguiu sustentá-los 

durante a pandemia, e, ainda, contribuiu para realizarem reinvestimentos em estrutura. Nesse 

primeiro aspecto, pode-se dizer que empresas com um nível maior de equilíbrio financeiro 

sofrerá menos com crise gerada pela pandemia. 

Todas as organizações do estudo responderam de forma positiva às parcerias das 

empresas: lojas de suplementos alimentares, médicos, meios de comunicação e outros. 

Ressaltaram como fator estratégico, gerando visibilidade e ótimos benefícios as organizações. 

Quanto à serviços terceirizados as empresas B e C afirmam possuir contratação apenas na área 

de marketing e manutenção, enquanto o sócio da empresa A relata não haver contratação de 

serviços terceiros, ou seja, a empresa possui uma equipe que administrativa esses serviços. 

A segunda e a terceira categoria dizem respeito à forma de prospecção e retenção dos 

clientes, além de perfil, números e estratégias relacionadas à variável em questão. Conclui-se 

que todas as empresas possuem sua própria equipe de consultores e também utilizam as redes 

sociais como canal de comunicação, com ênfase no Instagram, rede que gera mais acessos e 

alcance, na visão dos entrevistados.  



 

 

 

 

 

Evidencia-se a divergência do público-alvo e o número de alunos, pois fatores como 

localização são predominantes em cada uma delas. Atualmente a empresa A, localizada 

próxima à uma das maiores avenidas da cidade e com grandes prédios empresariais, possui em 

média 400 alunos com um perfil de público bem diversificado.  

A empresa B está localizada perto de uma grande universidade da cidade e próxima ao 

parque municipal, contendo em média 900 alunos com perfis mais jovens e universitários. Já a 

empresa C é localizado dentro de um dos shoppings da cidade, localizado em bairro nobre do 

município, possuindo cerca de 1.100 alunos de classe média-alta e classe alta. De modo geral 

os números de matrículas são sensíveis à sazonalidade no mesmo período e são realizadas 

pesquisas de satisfação em todas. 

A categoria relativa aos serviços prestados pela academia demonstrou para as três 

empresas uma evolução no tempo em relação a quantidade de clientes. Foi possível observar 

que as empresas A e B demonstraram maior importância aos treinamentos e capacitação da 

equipe interna.  

Além disso, conforme citado sobre os diferentes portes das organizações, os valores dos 

planos de pagamento dos clientes se diferem a partir de seus respectivos portes e em 

composição de seus preços. É interessante ressaltar a quantidade de modalidades em cada uma 

delas. Exemplificando, a empresa A não possui outra modalidade além da musculação, já a 

empresa B e C oferece, além da musculação, seis e nove modalidades, respectivamente, onde, 

nessa ordem, possuem planos com valores proporcionais a quantidade de serviços oferecidos.  

Na quarta e quinta categoria (concorrência e desafios/possibilidades) é de grande 

relevância a pontuação dos três sócios sobre o contato humano e atendimento como pontos 

fortes e motivantes para a fidelidade dos alunos. O sócio da empresa A considera seu preço 

neutro em relação aos seus concorrentes e tem o objetivo de dobrar seu número de alunos. A 

empresa B também se considera neutra quanto ao preço dos concorrentes e tem meta de 

expandir novas unidades. Já a empresa C julga seu preço acima dos concorrentes e possui o 

objetivo de dobrar seu número de alunos para os próximos anos. 

O encerramento da entrevista teve como objetivo entender os impactos que a pandemia 

trouxe à saúde financeira da empresa. Foi analisado a perspectiva dos sócios e suas expectativas 

durante e pós pandemia. No contexto geral, a pandemia impactou a área financeira das três 

empresas. 

Foi retratado como política de financiamento nesse período um maior aporte financeiro 

pelos sócios e busca por créditos em instituições financeiras.  Em relação a equipe interna 

(professores, estagiários, limpeza, recepcionista e outros) as empresas A e B tiveram uma 

redução temporária no período de fechamento das empresas devido a pandemia do Covid-19. 

Enquanto na empresa C o número de colaboradores permaneceu inalterado no período em 

referência. 

O Covid-19 também impactou no número de alunos, onde, em comparação ao período 

pré-pandemia, resultou em uma queda de aproximadamente 20% do total de clientes. As 

empresas B e C afirmam nessa categoria que os valores de seus planos aumentaram depois das 

reaberturas, diferente da empresa A que se manteve constante.  

De forma unânime, os sócios expressam o desafio do surgimento da pandemia dentro das 

academias com associação às medidas de proteção e limpeza que o ambiente exige, a 

dificuldade do público em respeitar essas normas e, por fim, a dificuldade de reconquistar as 

pessoas que compõem o grupo de risco da doença.  



 

 

 

 

 

A variável “medo de retorno” foi citada pelos entrevistados como uma possível 

progressão de mercado dos estúdios, ambiente esse limitado de pessoas, com horário reservado 

e atendimento especializado. Logo, ao questioná-los, apenas o sócio da empresa A o 

considerou-os como potencial concorrente, com contrapartida dos sócios das outras empresas 

que não concordam e afirmam que os estúdios possuem finalidade diferente das academias. 

Mesmo após alguns meses de oscilações e reaberturas, com geração de conflitos e medos, 

os sócios se mostraram positivos e com expectativas positivas com o grande índice de 

população vacinada. Reiteram que a importância da atividade física ficou mais nítida à toda 

população após o surgimento da doença, e, ainda, acreditam que após toda a sociedade 

vacinada, novas pessoas buscarão as academias para se manterem ativos e mais protegidos das 

doenças. 
 

5 Considerações finais 
 

Esse artigo teve como objetivo analisar os impactos causados pela pandemia do Covid-

19 no mercado de fitness de Uberlândia-MG, e, para isso, foram feitas entrevistas com sócios 

proprietários de três organizações que possuem experiência no mercado analisado. Pode-se 

observar a influência das medidas de lockdown no financeiro das empresas, ou seja, antes da 

pandemia estavam próximas do ponto de equilíbrio financeiro, e após o surgimento do vírus, 

necessitaram de capitais externos e novos aportes dos sócios para se manterem ativas.  

As entrevistas retrataram o impacto negativo da pandemia no mercado analisado e 

permitiu analisar também a importância do plano de negócios, pois, ao se prevenir de 

acontecimentos como esse e mantendo uma reserva constante de caixa, a necessidade de busca 

de recursos e comprometimento com juros poderiam ter sido menores. Desta forma, foi 

reforçado a importância do planejamento estratégico como forma de prevenção aos períodos de 

recessão econômica. 

Devido aos acontecimentos da pandemia, todas as empresas da pesquisa sofreram 

impactos e necessitaram da realização de ajustes para se adaptarem às mudanças, 

principalmente para se adequar às orientações da vigilância sanitário. Como o mercado de 

academias é um setor dependente do público físico, conclui-se que o mercado de fitness foram 

um dos mais afetados em todo o país.  

A pesquisa retratou que mesmo com a reabertura das academias existe um percentual dos 

clientes que ainda não retornaram, sendo o maior deles os grupos de risco. Contudo, os sócios 

se posicionaram de forma positiva com o retorno gradual desses clientes e com expectativa de 

conquistarem mais público no pós-pandemia, visto que ficou nítido a importância da atividade 

física na saúde mental e física da população. 

Nota-se, portanto, uma expectativa de crescimento do setor de fitness após a vacinação 

da maioria da população. Mostrando uma oportunidade para o setor.  Nessa situação, seria 

interessante um reinvestimento para a conquista da confiança do perfil de clientes que possuem 

algum tipo de temor com o retorno as academias. Para futuros trabalhos recomenda-se uma 

maior análise no setor de estúdios fitness e novas entrevistas após a vacinação da maioria da 

população.  
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Resumo: Considerando as restrições impostas pela crise de Covid-19 e a escassez de recursos 

geradas por elas, este trabalho tem por objetivo explicar como a bricolagem ajudou 

empreendedores a vencer dificuldades provocadas por essa crise. A pesquisa foi feita com 

métodos qualitativos e estudo de casos a partir de dados coletados em entrevistas com oito 

empreendedores que iniciaram seus negócios por oportunidade e tinham os negócios já 

estabelecidos em 2019. Constatou-se que a bricolagem empreendedora ocorreu no dia a dia dos 

empreendimentos. Adicionalmente, na crise, ele utilizou a bricolagem para conseguir continuar 

seus negócios. Este artigo contribui caracterizando práticas de bricolagem para superação de 

dificuldades na crise e recomendações para mais estudos de aprofundamento dos 

conhecimentos sobre essas importantes práticas. 
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1. Introdução 

 

Ser empreendedor está longe de ser uma tarefa simples; envolve sensibilidade para 

identificar oportunidades do mercado, criatividade e muitas outras competências (Smart & 

Conant, 1994), além de tentativas com negócios que nem sempre são bem sucedidas (GEM, 

2019). Além disso, quando um empreendimento se inicia, ele precisa enfrentar momentos de 

escassez de recursos inerentes da pequena empresa (Davidsson et al., 2017), momentos que 

impulsionam o empreendedor a virar-se com o que ele tem em mãos, usando a bricolagem 

empreendedora. 

A bricolagem empreendedora é um conceito de Baker & Nelson (2005), baseado em de 

Lévi-Strauss (1967) e consiste na recombinação de recursos disponíveis para a solução de 

problemas e aproveitamento de oportunidades, o virar-se com o que se tem em mãos. Yu et al. 

(2020) define a bricolagem empreendedora como se virar aplicando combinações de recursos 

disponíveis para novos problemas e oportunidades, auxiliando de forma ativa e criativa novos 

empreendimentos a superar as limitações de recursos, respondendo às mudanças ambientais. 

Yu et al. (2020) classifica a bricolagem empreendedora como uma orientação estratégica que 

pode contribuir para o crescimento contínuo e amortecer a turbulência ambiental 

reconfigurando os recursos existentes. 

Dessa forma, a bricolagem empreendedora como conceito explica vários comportamentos 

observados em pequenas empresas que oferecem produtos ou serviços advindos de insumos 

que outras empresas rejeitavam ou simplesmente ignoravam. A contribuição central do artigo 

seminal de Baker e Nelson (2005) é a noção de que as empresas que utilizam a bricolagem, 



 

 

mesmo que sem conhecer o conceito. Esses empreendedores se recusam a cumprir limitações 

impostas pelas definições tradicionais de ambientes e recursos, tendo na bricolagem uma forma 

de resposta as restrições de recursos que raras ou facilmente superadas, a bricolagem seria 

menos importante (Baker & Nelson, 2003) 

A bricolagem se utiliza de três dimensões para explicar como algumas organizações 

podem sobreviver ou até mesmo prosperar em períodos de escassez de recursos, “virar-se com 

o que se tem em mãos”, guarda e coleção de objetos que não parecem úteis de imediato, e a 

recombinação de recursos para novas funções que não tinham antes. A bricolagem 

empreendedora remete à reflexão de como os empreendedores se comportaram no período da 

recente crise de COVID-19, quando a restrição de acesso aos recursos foi acentuada.  

Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou Situação de 

Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional em razão da pandemia de Covid-19, 

iniciada na China, em dezembro do ano anterior. Em 11 de março de 2020, houve a declaração 

da Organização Mundial de Saúde (OMS) do novo coronavírus (Sars-CoV-2) como uma 

pandemia, sendo o primeiro caso registrado no Brasil em 26 de fevereiro de 2020 (BRASIL. 

Ministério da Saúde, 2021). 

A pandemia deflagrou uma crise generalizada, visto que interrompeu as atividades 

comerciais e empresariais como tentativa de reduzir a circulação de pessoas para conter a 

transmissão do vírus. Uma crise consiste em uma perturbação da normalidade, algo que 

acontece de modo a mudar o ritmo e o teor da vida diária, como destacado por (Lima & Nelson, 

2021) quando relatam sobre a crise causada pelo desastre ambiental ocorrido em Córrego 

D’Antas, e também como o que se vivenciou em 2020, quando foi declarado o estado de 

emergência da saúde pública em decorrência da pandemia, essa crise foi marcada pelo 

fechamento compulsório dos comércios e serviços não essenciais. Esse fechamento tinha por 

objetivo diminuir a circulação de pessoas e o contato entre elas para contenção da transmissão 

do vírus. 

Considerando o contexto vivenciado é possível afirmar que conforme Baker e Nelson 

(2005), a limitação de recursos não é algo que impeça o empreendedor de seguir em frente, 

levando a três dimensões da bricolagem que levam ao entendimento sobre como os 

empreendedores podem construir algo do nada.  

Aprofundando um pouco mais sobre as dimensões da bricolagem empreendedora, a 

primeira delas é a “making do” ou virar-se com o que se tem em mãos, considerando que que a 

maneira com que cada empresa se relaciona com o ambiente e recursos são particularmente 

diferenciados empreendedores com comportamento bricolor, possuem a capacidade de 

identificar valor em objetos e recursos que parecem sem valor para outro. A segunda dimensão 

é a recombinação de recursos para novas finalidades, nunca pensadas, de modo que as 

limitações do ambiente são ignoradas. A terceira dimensão é a coletânea e guarda de recursos 

e objetos que parecem inúteis de imediato, mas que são mantidos guardados para utilização em 

outro momento, como peças de máquina, ou mesmo projetos que não foram aprovados, o que 

é defendido pelos autores em consonância com Lévi-Strauss (1967) que o bricolor se utiliza os 

recursos que tem em mãos para encontrar novas soluções.  

Nesse sentido, a pergunta de pesquisa a ser respondida neste artigo é: Como a 

bricolagem ajudou empreendedores a vencer dificuldades na crise de COVID-19?  

O objetivo desse artigo é entender como a bricolagem empreendedora ajudou 

empreendedores de negócios por oportunidade, que já estavam em operação em 2019 a 

passarem pela crise. Para que se alcançasse este objetivo foram realizadas revisão da literatura 



 

 

e entrevistas com empreendedores que iniciaram os seus negócios por oportunidade, no estágio 

de empreendedores estabelecidos conforme conceituado pelo Global Entrepreneurship 

Monitor GEM (2019) e estavam em operação em 2019, e mesmo em meio à crise conseguiram 

sobreviver, em alguns casos até mesmo prosperar, utilizando mesmo sem conhecer os pilares 

da bricolagem empreendedora. 

 

2. Referencial Teórico 

 
Nesta seção, serão abordadas as principais definições necessárias para o entendimento 

deste artigo, iniciando pela definição de empreendedorismo e bricolagem empreendedora, e 

depois apresentado o contexto de Crise do Covid-19. 

O empreendedorismo pode ser considerado um processo orientado para um objetivo por 

meio do qual um indivíduo identifica oportunidades de mercado empregando pensamento 

criativo, garantindo recursos, adaptando-se ao ambiente e assumindo os riscos para obter os 

resultados que deseja (Smart & Conant, 1994). 

No conceito definido pelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o 

empreendedorismo é “qualquer tentativa de criação de um novo negócio, seja uma atividade 

autônoma e individual, uma nova empresa ou a expansão de um empreendimento existente” 

(GEM, 2019). O GEM, faz uma subdivisão dos empreendedores de acordo com o estágio que 

o empreendedorismo se encontra. Essa subdivisão abarca empreendedores iniciais 

(subdivididos em nascentes ou novos) e empreendedores estabelecidos, sendo considerados 

empreendedores nascentes aqueles que estão no estágio seminal dos seus empreendimentos e 

ainda nem pagou nenhuma remuneração aos proprietários num período de três meses; os 

empreendedores novos são aqueles proprietários de novos negócios e que já pagou 

remunerações por mais de três meses e até 42 meses (3,5), e os estabelecidos aqueles com mais 

de 42 meses.  

O público-alvo desse estudo são empreendedores que já estavam estabelecidos no 

mercado em 2019, ano em que se inicia os rumores da pandemia de Covid-19. 

 

2.1. Bricolagem Empreendedora 

 

A bricolagem empreendedora consiste em visar-se como o que se tem em mãos e é 

composta por três dimensões importantes, conforme Baker e Nelson (2005), o making do, ou 

vira-se com o que tem em mãos, a recombinação de recursos com rejeição de limitações e a 

coletânea de recursos, dando novos usos a materiais que são considerados inúteis por outras 

empresas. 

O empreendedor bricolor deliberadamente desconsidera limitações de teorias existentes, 

ele testa as limitações recebidas e recombina recursos para novos fins, de modo a aproveitar o 

que tinha em mãos e utilizando para diferentes aplicações, o que por vezes impulsiona 

inovações e novos serviços, que por vezes são desenvolvidos com recursos que estão 

disponíveis a um custo muito baixo ou de graça, muitas vezes porque outros os consideram 

inúteis ou abaixo do padrão.  

No estudo seminal de Baker e Nelson (2005), foi possível observar que o 

comportamento bricolor do empreendedor relaciona-se com a resposta das empresas aos 

mercados, considerando o período de escassez de recurso, sendo possível observar que os três 

aspectos juntos são responsáveis pela criação de um mecanismo poderoso para geração de 



 

 

novos serviços. Os resultados deste estudo mostram enfaticamente que as empresas engajadas 

na bricolagem empreendedora geralmente criam algo “do nada” e que essa bricolagem é um 

motor que impulsiona a representação de ambientes de recursos para a empresa no que diz 

respeito ao seu comportamento e cultura. 

O tema bricolagem empreendedora tem pesquisas em expansão, marcadas pelo artigo 

seminal de Baker e Nelson em 2005, e a partir de 2013 vem aumentando esse número, tendo 

seu pico de crescimento entre os anos de 2019 e 2020. 

Por exemplo é possível afirmar que a bricolagem empreendedora é um conceito em 

expansão e que tem sido relacionado em variadas esferas das empresas, por exemplo em 

estratégia empresarial por Salunke et al., (2013) que abordam a importância da inovação em 

serviços para construir vantagem competitiva e sustentá-la, demonstrando como as empresas 

combinam estrategicamente os seus recursos disponíveis (conceito da bricolagem) para inovar 

e estar à frente das concorrentes, ou mesmo na área de inovação como geradora de vantagem 

competitiva por (Guo et al., 2016) que abordam a relação positiva entre a orientação 

exploratória e a inovação do modelo de negócios sendo mediada pelo reconhecimento de 

oportunidades e pela bricolagem empreendedora, enriquecendo assim os conhecimentos sobre 

inovação do modelo de negócios. A bricolagem empreendedora foi também relacionada com o 

impacto social, levando em conta a premissa de utilizar o que se tem para empreender 

socialmente, resolvendo problemas sociais e obtendo lucro ao mesmo tempo. Nesse artigo, 

descobriu-se que a bricolagem empresarial tem um efeito positivo e relação significativa com 

a criação de maiores impactos sociais em ambientes com recursos limitados (Bacq et al., 2015). 

Considerando ela limitação e restrição de recursos decorrente de períodos de crise, em 2020 

Thorgren e Williams (2020) estudam e sugerem que se aborde mais sobre bricolagem 

empreendedora relacionados com crise. 

O crescimento das publicações sobre a bricolagem empreendedora levou também a 

pospostas de mensuração para o comportamento de bricolagem por meio de uma medida 

estabelecida, e apesar da dificuldade em mensurar algo tão comportamental, Davidsson et al., 

(2017) são precursores dessa escala. 

No entanto, apesar do crescimento da literatura sobre bricolagem empreendedora ao 

longo dos anos, o que pode ser observado em uma pesquisa rápida nas principais bases de dados 

como web of Science, e a existência de uma rica discussão sobre o processo de bricolagem 

empreendedora em pequenas empresas, Tsilika et al., (2020) ressaltam que ainda há pouca 

evidência empírica sobre o que realmente acontece em relação á bricolagem em tempos e crise 

nas pequenas empresas.  

Verifica-se que examinar como ocorre de fato o processo de bricolagem empreendedora 

dentro das pequenas empresas quando enfrentam uma crise e comparar com a literatura para 

verificar a sua consistência é uma sugestão de Tsilika et al., (2020), sugerindo que seja 

examinado através da lente da bricolagem os diferentes efeitos da crise financeira e as crises da 

COVID-19 nas atividades empresariais. 

 

 

 

2.2. Crise de COVID-19 
 



 

 

Ao longo dos anos o mundo por várias crises econômicas que tiveram forte impacto 

principalmente nas pequenas e médias empresas (PMEs), como por exemplo a Grande 

Depressão da década de 1930, a crise no final dos anos 2000 ocasionada pela crise imobiliária 

nos EUA e, mais recentemente, em 2020, a crise provocada pela pandemia de COVID-19 global 

(Tsilika et al., 2020). Essas crises afetaram fortemente as pequenas empresas porque reduzem 

ainda mais os seus recursos tão necessários e escassos, o que sugere a utilização da bricolagem 

para lidar com esses choques negativos (Tsilika et al., 2020). 

Quando passam por momentos de crise, tanto pessoas como empresas se comportam de 

diferentes maneiras. Enquanto alguns se entregam à crise e fecham as portas, outros rejeitam 

essa limitação e permanecem em atuação, chegando até mesmo em alguns casos a obter maiores 

lucros devido a comportamentos empreendedores diferenciados, comportamentos relacionados 

com o conceito de bricolagem. Estes comportamentos são chave para a sobrevivência e sustento 

dos empreendimentos, que com criatividade tem proposto soluções interessantes de produtos e 

serviços que atendem a população nesse período, convergindo com a máxima de que “enquanto 

uns choram outros vendem lenços”.  

Foi possível observar que em um primeiro momento algumas empresas ficaram 

paralisadas frente a pandemia de Covid-19, visto que apesar de previsto pelos noticiários de 

televisão e internet, não se esperava que de fato tal crise atingiria escala global, e esse tipo de 

paralisia é abordada por (Nelson & Lima, 2019) quando abordam a bricolagem empreendedora 

na recuperação do desastre natural de Córrego D’Antas.  

Em 2020 ainda não existia uma vacina e nem se sabia como combater o vírus e nesse 

sentido foram incentivadas as intervenções não farmacêuticas (non-pharmaceutical 

interventions, NPIs) que são medidas que visam reduzir o número de contágio separando as 

pessoas doentes das não doentes. Entre essas medidas estão o distanciamento social e 

fechamento de serviços considerados não essenciais a vida (Santos, 2020; Schaefer & Resende, 

2020). Essas ações de fechamento de setores da economia trouxeram à tona questões como: 

quais serviços são essenciais? Visto que o trabalhador necessita do seu trabalho para a 

sobrevivência. 

Entre as mudanças que ocorreram em decorrência da crise de COVID-19, estão as 

medidas sanitárias que propuseram o fechamento obrigatório de setores inteiros, como o 

turismo e comércio, exceto alimentos e farmacêutico, no mundo inteiro como observado por 

Blundell et al., (2020). No Brasil, com a autonomia que foi dada aos governadores e prefeitos 

em relação a essas medidas sanitárias o que refletiu os desafios tanto políticos como 

empresariais ou pessoais que impactam na economia. 

Inclusive, como observado por (Blundell et al., 2020; Boneva et al., 2020) os impactos 

são altamente desiguais entre diferentes países e agravam as desigualdades existentes, e o surto 

de Covid-19 causou graves interrupções no fornecimento de mão de obra em muitos países ao 

redor do mundo, paralisando economias inteiras, exigindo mudanças nos tipos de trabalhos, o 

que faz a renda das pessoas sofrer oscilação.  



 

 

Porém conforme a crise foi se desenrolando medidas para sobrevivência e permanência 

no mercado tiveram que ser tomadas, as empresas de pequeno e médio porte (PME) passaram 

então a agir, algumas com adiamento de investimentos, redução de custos trabalhistas e 

despesas em alguns casos, parcelamento de impostos, negociação e contratos etc. Essa rápida 

ação está relacionada com a sua liquidez, pois ao perceber a crise, logo foi possível observar 

que haveria dificuldade em honrar os compromissos financeiros de curto prazo. O resultado 

esperado com essas ações era reduzir o fluxo de caixa negativo e não entrar em empréstimos 

(Thorgren & Williams, 2020). 

É interessante destacar ainda o comportamento dos dados sobre empreendedorismo 

nesse período de crise. Segundo o IBGE (2021) Apesar do desemprego ter aumentado, houve 

crescimento na categoria de trabalhadores por conta própria e estes dados demonstram que 

mesmo havendo um cenário de crise e redução de empregos e mesmo de possibilidades para 

trabalhar o empreendedor tem continuado no mercado.  

Outros efeitos importantes dessa crise como visto em Blundell, et al. (2020) diz respeito 

à luta das empresas menores para sobreviverem em um momento em que as mudanças tendem 

a aumentar o poder mercado das grandes empresas.  

Um acontecimento interessante foi que as empresas passaram a encontrar soluções 

criativas para os seus negócios nesse mercado durante e pós crise. Essas soluções criativas 

passam por comportamentos condizentes com a bricolagem empreendedora, como por exemplo 

o aproveitamento de equipamentos e concepção de novos produtos ou novas funcionalidades e 

propósitos para recursos já existentes (Thorgren & Williams, 2020). 

Nesse artigo o foco será dado a discussão da bricolagem empreendedora em 

empreendedores que já estavam em atuação quando iniciou a crise de COVID-19 e que 

permanecem sem fechar seus negócios e que em alguns casos até prosperaram. 

 

3. Metodologia 
 

A fim de atingir o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa qualitativa de característica 

exploratória. Por se tratar de um estudo em área com pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado, esse tipo de pesquisa permite ao pesquisador um aprofundamento sobre o 

problema de pesquisa bem como criar familiaridade com ele, com o intuito de explicitá-lo ou 

para o subsídio de novas proposições de pesquisa (Gil, 1989). Segundo Creswell, (2009) a 

pesquisa qualitativa é um meio para explorar e entender o significado que indivíduos ou grupos 

concedem a um fenômeno social ou humano.  

Para entender como a bricolagem empreendedora ajudou empreendedores de negócios por 

oportunidade, que já estavam em operação em 2019 foi selecionada a metodologia de estudos 

de casos múltiplos, por meio de entrevistas com 08 empreendedores que iniciaram seus 

negócios por oportunidade e já estavam estabelecidos em 2019, antes do início da crise de 

Covid-19 que utilizaram, mesmo sem conhecer, os pilares da bricolagem empreendedora como 

fatores decisivos para sobreviver e em alguns casos até mesmo prosperar em meio à crise. 

A metodologia de estudos de casos múltiplos, baseada nas entrevistas em profundidade, 

método este bastante difundido por (Eisenhardt, 1989) e que é definido por (Yin, 2001) pela 

seleção de mais de um caso por meio da utilização dos mesmos procedimentos para que cada 

caso possa ser estudado e os resultados possam ser comparados com os conhecimentos já 

existentes, podem assim, gerar novos conhecimentos por permitir comparações entre os objetos 



 

 

estudados, revelando assim as convergências e divergências entre eles, por meio de análise inter 

e intra casos, segundo as recomendações de Eisenhardt (1989) e Yin (2001). 

O grupo de empreendedores entrevistados foram escolhidos por conveniência, se 

tratando de 08 empreendedores que fazem parte de uma network colaborativa via grupo de 

WhatsApp. Esses empreendedores encontram-se no estágio de empreendedores estabelecidos 

conforme conceituado pelo Global Entrepreneurship Monitor GEM (2019) (acima de 42 

meses) e estavam em operação em 2019. 

Considerando o contexto vivenciado em relação à pandemia de COVID-19, os dados 

foram coletados por entrevistas remotas via WhatsApp por meio de entrevista aberta, para que 

fosse possível a coleta do máximo de informações de maneira espontânea por parte dos 

entrevistados.  

O objetivo das entrevistas foi identificar quais as dimensões da bricolagem 

empreendedora têm sido utilizadas por esses empreendimentos como auxílio para sobreviver 

nesse momento de crise e como tem se dado essa utilização. Nesse sentido, foi solicitado aos 

entrevistados que enviassem um áudio contando um pouco da sua história como empreendedor 

e como fez para fazer com que a sua empresa, que já estava em operação no início da pandemia, 

não fechasse e em alguns casos até prosperasse.  

Para a análise dos resultados será utilizada a visão interpretativista proposta por Gioia 

et al., (2012), de modo que após realizar o levantamento das informações teóricas e das 

entrevistas, seja possível, por meio de critérios a serem apresentados nos resultados e discussão 

e categorização e análise intra e inter casos, a interpretação desses dados de modo a trazer 

informações que agreguem tanto às pesquisas em empreendedorismo como aos 

empreendedores. 

 

4. Análise dos dados e discussão dos resultados 
 

Considerando o contexto atual de crise, devido à pandemia de Covid-19, os 

empreendimentos têm duas opções, parar ou continuar. 

Dar continuidade a um negócio nem sempre é fácil, visto que cerca de um quarto das 

unidades locais nascidas em 2008 sobreviveram após 10 anos, e, após cinco anos do 

nascimento, quase metade (47,5%) sobreviveu, isso antes da crise de COVID-19, como pode 

ser verificado no site do IBGE. 

As empresas que compõem esse estudo de casos múltiplos, são empesas com a média de 7 

anos de operação, que são apresentadas no quadro 01, descrita pelo GEM como empresas 

estabelecidas. São empresas que atuam em setores diversos, tendo em comum que todas elas 

atuam de alguma maneira no setor de serviços e que tiveram comportamento relacionado com 

o conceito de bricolagem empreendedora. 
 

Quadro 01 – Caracterização dos casos 

Tempo de 

mercado (em anos) Setor de atividade Atividades 

Classificação 

9 Comércio e Serviço Presentes personalizados E1 

19 

Indústria, Comércio e 

Serviço Fabricação e venda de lingeries  

E2 

4 Serviço 

Projetos de infraestrutura urbana 

principalmente na área de drenagem. 

E3 



 

 

4 Serviço 

Empresa Social educação comunicação e 

desenvolvimento 

E4 

5 Comércio e Serviço Souvenirs / Personalizados E5 

6 

Indústria, Comércio e 

Serviço Semi joias, e semi-joias personalizadas 

E6 

7 Comércio e Serviço 

Venda e manutenção de instrumentos 

musicais 

E7 

8 Serviço Empresa social (alimentação e renda) E8 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Foi realizada uma análise específica de cada uma das oito empresas relacionando-as 

com o conceito de bricolagem. 

Nas entrevistas se permitiu que os proprietários e CEO das empresas contassem um 

pouco sobre como foi o enfrentamento a esse momento de pandemia pela empresa e de maneira 

livre o entrevistado falou as características comportamentais adotadas para que, sem identificar 

ao entrevistado o conceito de bricolagem, pudéssemos identificar comportamentos bricolores 

espontâneos. 

Ao longo das entrevistas foram identificadas três dimensões da bricolagem 

empreendedora como forma de enfrentamento da crise causada pelo COVID-19, sendo elas 

“virar-se com o que se tem em mãos”, guarda e coleção de objetos que não aparecem uteis de 

imediato, e a recombinação de recursos para novas funções que não tinham antes. 

Além disso o empreendedor bricolor tem como característica a rejeição das limitações, 

característica esta que pode ser verificada em seis dos oito entrevistados. 

Junto com a pandemia gerada pelo COVID-19 inúmeras limitações foram impostas ao 

comercio como um todo, sendo muitas delas impostas por questões sanitárias, além da 

dificuldade que se passou a ter para conseguir insumos e matéria prima.  

Setores da atividade passaram a ser fechados e as empresas continuaram a ter 

fornecedores e empréstimos para pagar, passaram a fazer negociações de modo a postergar os 

pagamentos para poder continuar com capital de giro, assim como o declarado pelo 

representante da empresa E1. 

 
[...] a partir do segundo semestre, as coisas melhoraram um pouco pra gente, tanto é 

que a gente conseguiu ainda fechar o ano de dois mil e e vinte de cinco por cento com 

relação a dois mil e dezenove. Esse começo de dois mil e vinte e um tá um pouco 

complicado, né? Esses cinco primeiros meses, assim, eu só tô conseguindo cumprir as 

despesas do ateliê de ouro sacrificando um pouco do meu pró-labore. Né? Mas eu 

acredito que a partir de junho, quando eu retomar as formaturas, devem melhorar 

como aconteceu no passado [...]. 

 

A empresa E1, além de sobreviver ao momento de crise, teve um aumento de 

faturamento, assim como a empresa E3, que com uma nova realidade a população teve que 

buscar adequações de espaços impulsionando a construção civil, conforme colocado pelo 

empreendedor E3: 

 
[...] na verdade eh de lá pra cá a empresa cresceu graças a Deus, a engenharia, por 

incrível que pareça estava na contramão aí da pandemia, né? Então [...]. 

 



 

 

A ausência de conhecimento nas quanto a utilização de meios digitais para venda se 

mostrou um grande obstáculo a ser superado pela maior parte dos entrevistados, embora 

reconheçam os ganhos advindos das novas competências adquiridas:  

 
[...] A nossa visualização foi muito maior. Só que era difícil, né? No começo, porque 

ainda não quer essa prática, essa experiência, uma venda, tínhamos o papel de mãe, 

de dona de casa, né? Então, quem se dividiu todo o tempo e quando a gente parava 

pra começar a fazer um vídeo ou mesmo tirar uma foto, requer muito, muito, muito, 

pega muito tempo nosso porquê você tem que fazer a peça ficar perfeita, a cliente tem 

que conseguir ver os detalhes da peça [...]. (Classificação E6) 

 

 A rejeição de limitações ficou clara em seis (E1, E3, E4, E6, E7, E8) das oito entrevistas 

realizadas. Contudo, fica subentendido que a partir do momento em que os empreendedores 

não desistiram do seu empreendimento mesmo com a crise utilizou-se do construto.  

 

4.1. Virar-se com o que tem em mãos - “making do” 

 

Das oito entrevistas realizadas sete (E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8) apresentaram de forma 

explicita a utilização do construto virar-se com o que tem em mãos. As empresas com 

capacidade de estoque criaram formas de divulgação e venda via whatsapp e mídias sociais, 

modelos antes não explorado por elas, dos produtos em estoque chegando a públicos que antes 

não eram alcançados por eles. Conforme colocado pela proprietária da empresa E6: 

 
[...] Então, a pandemia deu uma balançada grande mesmo, porque a gente já estava 

confortavelmente tranquilo com o que nós fazíamos. Mas, por outro lado, foi um 

gatilho aqui para a gente alcançar um público a qual a gente não tinha alcançado ainda, 

né? Então, por exemplo, hoje, toda a nossa lucratividade está vindo da parte das redes 

sociais [...]. 

 

 No que tange as empresas de serviços, encontraram na inovação de estratégia de 

prestação de serviços a resposta para alcançar seus clientes:   

 
[...] eh adaptar-se e inovar nas estratégias para aplicação dos treinamentos, através do 

ensino híbrido, que é o presencial mais o ensino remoto [...]. (Classificação E4) 

 

[...] Execução de manutenções em instrumentos, inicialmente apenas cordas e depois 

aprendendo com vídeos a fazer outras manutenções de caixas de som por exemplo 

[...]. (Classificação E7) 

 

Em ambos os casos os empreendedores utilizaram dos produtos, serviços e 

conhecimentos que já tinham em mãos para dar continuidade a suas empresas, mudaram a 

estratégia de chegar à demanda de seus clientes. 

O comportamento desses empreendedores no sentido de virar-se com o que se tem, 

condiz com a definição de Baker e Nelson (2005), pois demonstra essa capacidade dos 

empreendedores bricolores. 

 

4.2. Coleção de objetos/recursos  

 



 

 

Das oito entrevistas realizadas cinco (E1, E2, E3, E4, E7) apresentaram de forma 

explicita a utilização do construto coleção de objetos. Tanto empresas de produção como 

empresas de serviços demonstraram esse comportamento, conforme colocado pelos 

proprietários das empresas E1, E2, E7: 

 
[...]Como trabalho com personalizados, quando tem alguma promoção por quantidade 

compro bastante chaveiros para personalizar por exemplo. Posso utilizar tanto para 

montar os kits formatura como para lembrancinhas personalizadas [...] Quando faço 

recorte de algumas caixas de MDF na máquina guardo, pois pode servir para detalhes 

das lembrancinhas que montamos. (Classificação E1) 

 

[...] Quando sobram tecidos que saem de moda, usamos para fazer detalhes em 

lingeries confeccionadas com novos tecidos, tendo assim peças exclusivas[...]. 

(Classificação E2) 

 
[...] as vezes me oferecem instrumentos bem danificados, a preços bem baixos, nesses 

instrumentos além de treinar a minha técnica em manutenção, tem partes que posso 

aproveitar para manutenção de outros, claro que sempre converso com o cliente antes 

de usar essas peças, o que barateia o custo para ele [...]. (Classificação E7) 

 

 As empresas E3 e E4 guardam recursos diferentes das empresas anteriores, eles 

guardam “ideias”. Como relatado pelos empreendedores. 

 
[...] as vezes tem projetos que não foram aprovados por um cliente, deixo tudo salvo, 

pois pode ser utilizado em outra empresa apenas com algumas modificações[...]. 

(Classificação E3) 

 
[...] cada curso que monto deixo salvo na máquina, pois para montar outros depois de 

acordo com as demandas fica bem mais fácil[...]. (Classificação E4) 

 

A coleção de objetos ou de recursos, é praticado por cinco das oito empresas entrevistadas, 

interessante que são recursos bem diferentes entre si, mas que serão uteis em algum momento. 

E tanto em produtos como em serviços pode ser aplicado, convergindo com a teoria. 

 

4.3.Conversão ou recombinação do uso de recursos 

 

Em uma das empresas abordadas não se identificou a conversão de recursos, a E8. Nas 

demais eles não só foram identificados como também se mostraram fator relevante para a 

sobrevivência do negócio, onde o carro da família passou a ser utilizado para delivery e o 

material de personalização de brindes em personalização de máscaras protetoras. Conforme 

explicitado abaixo: 
[...] Aí a gente teve que se adaptar pra entrega, né? Peguei o carrinho da minha mãe, 

ela tem um corsinha vermelho e lá, vamos nós entregar [...]. (Classificação E2) 

 

[...] prejudicou muito nosso trabalho, porque trabalhamos com personalizados, então 

são através de eventos que conseguimos nos manter, como não pode haver eventos, 

tivemos que recorrer a outros meios, agregamos ao nosso trabalho durante esse tempo 

a produção de máscaras personalizadas, esse foi o nosso diferencial [...]. 

(Classificação E5) 

 



 

 

 O que era apenas produto virou serviço, incrementando o leque de oportunidades do 

negócio. 

 
[...] Às vezes alguns clientes querem trocar instrumentos usados em serviços, eu topo, 

depois reformo o instrumento usado, já serve para me aperfeiçoar para as manutenções 

e revendo para outros clientes que buscam instrumentos de baixo custo [...]. 

(Classificação E7) 

  

 As redes sociais que antes não eram exploradas se tornaram gatilho de negócio, assim 

como para inúmeras empresas que entraram para o mundo digital devido a pandemia. 

 
[...] Eh esse sentido da gente entender o quão grande é o potencial das redes sociais. 

Então, hoje o que eu posso dizer é que o importante foi a gente realmente não desistir, 

né? E sim seeh a se reinventar, né? Então a gente não desistiu e aprendeu a se 

reinventar [...]. (Classificação E6) 

 

A recombinação de recursos para outros fins foi algo recorrente nas falas dos 

entrevistados, em apenas dois deles não foi possível encontrar explicitamente, nesse sentido 

pretendemos profundar mais as entrevistas e realizar visitas presenciais às empresas para obter 

informações mais aprofundadas sobre o seu dia a dia utilizando a bricolagem empreendedora. 

A seguir, no quadro 2 apresentamos uma síntese dos dados apresentados sobre a rejeição 

de limitações, o “making do”, conversão do uso de recursos e a coletânea e coleção de recursos, 

separados por empreendedor. 

Das três dimensões são destacadas nas falas dos respondentes, 7 das 8 empresas 

apresentam pelo menos duas das dimensões da bricolagem empreendedora. 

 
Quadro 2 – Características Bricolores observadas 

Bricolagem empreendedora 

Características E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Rejeição e limitações X  X X  X X X 

“virar-se com o que tem em mãos” “making do X X  X X X X X 

Conversão do uso de recursos   X X X X X X  

Coletâneas de recursos X X X X   X  

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Estes casos demonstram que a bricolagem empreendedora descoberta por Baker e 

Nelson (2005) tem ocorrido no dia a dia da empresa, ganhando destaque em período de crise, 

visto que a bricolagem ocorre em ambientes de grande restrição. É possível observar que esses 

empreendedores decidiram deliberadamente recombinar os recursos e utilizar o que tinham em 

mãos para sobreviver em meio à crise deflagrada. Estudos sobre bricolagem em período de crise 

são sugeridas por Thorgren e Williams (2020), justamente pela restrição de recursos decorrentes 

da crise.  

É possível observar também a inovação em modelo de negócios ocorrendo 

simultaneamente ao reconhecimento de oportunidades e pela bricolagem, conforme 

apresentado por (Guo et al., 2016). 

Portanto é possível verificar que a bricolagem empreendedora foi determinante na 

sobrevivência em meio a crise no caso das pequenas empresas entrevistadas, o que é consistente 

com Tsilika et al., (2020). 

 



 

 

 

5. Conclusão 

 

A crise gerada pelo COVID-19 trouxe claramente inúmeros desafios para os pequenos 

empreendedores, principalmente por se tratar de um período que aumentou a restrição de 

recursos, tornando o ambiente propício para a ocorrência da bricolagem empreendedora. Em 

todos os casos apresentados neste trabalho se pode perceber a importância do “making do” 

(virar-se com o que se tem em mãos) uma vez que foi através deste meio que essas empresas 

puderam se reinventar e se manterem ativas no mercado. Também se constatou que 

independentemente de haver conhecimento prévio do empreendedor, quanto bricolagem 

empreendedora, ela tem sido utilizada por pequenos empreendedores valendo-se de mais de 

uma das suas dimensões.  

O objetivo desse artigo foi entender como a bricolagem empreendedora ajudou 

empreendimentos de negócios por oportunidade, que já estavam em operação em 2019, a 

resistirem à crise de COVID-19, esse objetivo foi validando o conhecimento das pesquisas 

existentes sobre como pequenos e médios empreendimentos crescem e se adaptam às mudanças 

ambientais, o que inclui uma mudança gerada por crise, explorando os efeitos da bricolagem 

empreendedora. 

Embora a economia nacional tenha mostrado sinais de melhora, o retorno ao equilíbrio 

anterior à crise não parece ser uma realidade, o que continua forçando os empreendedores a 

mudar sua forma de trabalho em busca de soluções sustentáveis em seus negócios mais do que 

antes, como sugerido por Oxenswärdh (2021), visto que bricolores além de empreendedores 

inovadores são criadores de valor em ambientes com escassez de recursos. 

 Tendo como base seus conceitos este estudo conclui que a bricolagem empreendedora 

é fator crucial para a sobrevivência dos empreendedores em períodos de crise, proporcionando 

ferramentas para a adaptabilidade dos empreendimentos e rápida resposta ao ambiente. Isso 

ocorre porque a bricolagem empreendedora contribui para que os empreendimentos superem as 

restrições por meio de respostas instantâneas às mudanças ambientais, valendo-se de recursos 

que já estão disponíveis nas mãos do empreendedor. 

Cabe ressaltar que em alguns casos, mesmo mediante a dificuldades iniciais, foi através 

da bricolagem empreendedora, e a reinvenção desses empreendimentos, que eles obtiveram 

crescimento através de novas formas de empreender e alguns passaram até mesmo a lucrar mais 

em seus negócios. 

Este artigo contribui caracterizando práticas de bricolagem para superação de 

dificuldades na crise e recomendações para mais estudos de aprofundamento dos 

conhecimentos sobre essas importantes práticas. 

As constatações obtidas nos dão oportunidade de validar o conhecimento sobre as 

implicações da bricolagem empreendedora dentro de um contexto de crise, que é uma 

pandemia, deixando como sugestão para estudos futuros a apropriação e aprofundamento em 

estudos relacionados a bricolagem com os pequenos empreendedores em sua prática diária. 
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Resumo 

O intraempreendedorismo tem sido explorado pela literatura científica nos últimos 30 anos, mas 

seu relacionamento com outros conceitos ainda permanece pouco explorado. O objetivo deste 

estudo é identificar se o comportamento intraempreendedor influencia o sucesso do projeto e 

em qual grau esta relação é moderada pela cultura organizacional intraempreendedora. Utilizou-

se a abordagem quantitativa por meio de um survey e análise dos dados com modelagem de 

equações estruturais. A amostra de 284 respondentes foi composta por profissionais que atuam 

em projetos em empresas no Brasil. Os resultados demonstram que há influência do 

intraempreendedorismo dos profissionais no sucesso de projetos. Por outro lado, uma cultura 

organizacional intraempreendedora fraca ou moderada moderou negativamente a relação do 

intraempreendedorismo com o sucesso de projetos. A contribuição de ampliar a discussão entre 

o intraempreendedorismo e o sucesso de projetos, apresentando a cultura organizacional 

intraempreendedora como moderadora desta relação, é um dos achados mais relevantes deste 

estudo, destacando que uma cultura organizacional intraempreendedora fraca ou moderada 

pode diminuir a força da influência do intraempreendedorismo no sucesso de projetos. As 

contribuições práticas remetem à importância do comportamento intraempreendedor para o 

sucesso dos projetos e à relevância do estímulo à cultura organizacional intraempreendedora. 

Palavras-chave: Intraempreendedorismo; sucesso de projetos; cultura organizacional 

intraempreendedora; equipe; modelagem de equações estruturais. 

 

1. Introdução 

O intraempreendedorismo pode ser definido como o comportamento empreendedor dos 

funcionários que atuam em uma organização com comportamentos de inovação, proatividade, 

autorrenovação, e capacidade de criar negócios (Blanka, 2018; Douglas & Fitzsimmons, 2012). 

Em estudo recente, Gawke, Gorgievski e Bakker (2019) reforçam essas características 

definindo o comportamento do intraempreendedor no nível individual relacionado à renovação 

estratégica e voltado ao negócio. Estas atitudes dos funcionários são consideradas como 

renovação que auxiliam em mudanças para as organizações (Burström & Wilson, 2015a; 

Camelo-Ordaz, Fernandez-Alles, Ruiz-Navarro & Sousa-Ginel, 2011). 

No ambiente atual, as empresas precisam inovar a cada dia em busca de mais resultados 

(Bierwerth, Schwens, Isidor & Kabst, 2015; Gawke, Gorgievski & Baker, 2017; Kamil & 

Nasurdin, 2016). O intraempreendedorismo pode acelerar as inovações dentro das 

organizações, desde que os colaboradores com comportamento intraempreendedor encontrem 

um ambiente que apoie a implementação de ideias e projetos. Nesse sentido, as empresas devem 

buscar estabelecer um ambiente de inovação, incentivar a proatividade e instituir uma cultura 

organizacional que permita essa postura de qualquer funcionário (Bau & Wagner, 2015). Em 

ambientes que trabalham com projetos, por exemplo, isso pode ser facilitado pelo ambiente 

mais informal, sem cargos fixos e com papéis que se alternam a cada projeto.  



 

 

Existem estudos que relatam a importância do estímulo desse ambiente de 

inovatividade, criatividade e ideias nas empresas, de forma que o intraempreendedorismo possa 

fluir (Dovey & McCabe, 2014; Manimala, Jose & Thomas, 2006; Seshadri & Tripathy, 2006). 

Assim, entende-se que o comportamento intraempreendedor pode estar relacionado com a 

cultura organizacional que não o limita, que pode ser denominada como cultura organizacional 

intraempreendedora (Bau & Wagner, 2015).  

Segundo Bierwerth et al. (2015), o intraempreendedorismo está associado ao bom 

desempenho das organizações. Há estudos que apontam o intraempreendedorismo como um 

fator relevante para a rentabilidade dos negócios e a competitividade das organizações (Felício, 

Rodrigues & Caldeirinha, 2012; Gawke et al., 2017; Kamil & Nasurdin, 2016). Partindo do 

argumento que o comportamento intraempreendedor contribui com o sucesso das organizações, 

da mesma forma, poderia o intraempreendedorismo ser um fator relacionado ao sucesso dos 

projetos; contudo, não foram identificados estudos que tratem diretamente dessa relação, 

evidenciando-se uma lacuna na literatura.  

O estudo de Martens, Machado, Martens, Silva e Freitas (2018) relacionou a orientação 

empreendedora com o sucesso dos projetos, demonstrando que o empreendedorismo no nível 

organizacional contribui para o bom desempenho dos projetos. Em sentido similar, este estudo 

busca relacionar o intraempreendedorismo e o sucesso dos projetos, tendo como foco de análise 

o funcionário intraempreendedor e como elemento moderador a cultura organizacional 

intraempreendedora.  

Considerando o exposto, esta pesquisa pretende responder a seguinte questão: quais são 

os efeitos do intraempreendedorismo e da cultura organizacional intraempreendedora no 

sucesso dos projetos? Tem-se como objetivo identificar se o comportamento intraempreendedor 

influencia o sucesso do projeto e em qual grau esta relação é moderada pela cultura 

organizacional intraempreendedora. Os resultados demonstram que há influência do 

intraempreendedorismo, e que a cultura organizacional intraempreendedora fraca ou moderada 

modera negativamente a relação do intraempreendedorismo com o sucesso de projetos. 

Na sequência desta introdução, é feita breve revisão da literatura de base, o método de 

pesquisa é descrito, os resultados são apresentados e discutidos e são feitas considerações finais. 

 

2. Fundamentação Teórica 

 

2.1 Intraempreendedorismo 

O intraempreendedor é o indivíduo que possui ações empreendedoras e em função disso 

gera valor dentro das organizações (Douglas & Fitzsimmons, 2012; Blanka, 2018). Antoncic e 

Antoncic (2011), assim como Taştan e Güçel (2014) buscaram esclarecer o conceito de 

intraempreendedorismo destacando o foco no indivíduo e acrescentaram tratar-se de uma 

vertente do empreendedorismo.  

Atualmente, estudos de intraempreendedorismo investigam maneiras de incentivá-lo 

dentro das organizações e entendem ser um caminho para desenvolver o empreendedorismo da 

empresa, por meio de inovatividade e criatividade (Deprez, Leroy & Euwema, 2018). Há 

estudos que investigam o processo de intraempreendedorismo em mercados específicos, como 

na área da saúde (Lages, Marques, Ferreira & Ferreira, 2016) e na área educacional (Farrukh, 

Chong, Mansori & Ravan Ramzani, 2017). Estudos também investigam a relação do 

intraempreendedorismo com outros constructos, como liderança (Deprez & Euwema, 2017) e 

orientação empreendedora (Martens et al., 2018). A literatura ainda identifica a relevância do 



 

 

apoio de alta gestão e da cultura organizacional para o desenvolvimento do 

intraempreendedorismo nas organizações (Deprez et al., 2018). 

Gawke et al. (2019) detalharam o intraempreendedorismo por meio de um modelo de 

dois fatores: comportamento de renovação estratégica – voltado para inovatividade dentro da 

organização, por meio de processos, projetos e iniciativas em geral; comportamento voltado ao 

negócio – refere-se às atitudes dentro da organização voltadas para o surgimento de novos 

negócios associado ao comportamento de risco do funcionário. 

Segundo Gawke et al. (2019), os dois comportamentos estão interligados e cada um 

compõe um fator do modelo. Gawke et al. (2019) afirmam que um modelo de dois fatores é 

mais preciso do que um modelo de um único fator. O comportamento intraempreendedor, então, 

é composto pela união dos comportamentos de renovação estratégica e voltado ao negócio. A 

abordagem desses autores, que tem como foco de análise o funcionário intraempreendedor, é 

adotada neste estudo para análise do comportamento intraempreendedor.  

 

2.2 Sucesso de projetos 

O gerenciamento de projetos é cada vez mais estudado e valorizado nas organizações. 

As metodologias de gerenciamento de projetos são adaptáveis e proporcionam melhorias 

significativas no controle e organização dos projetos (Carvalho & Rabechini Jr., 2017). 

Conforme Shenhar e Dvir (2007), existem diversos tipos de projetos, definidos conforme sua 

complexidade, tecnologia envolvida, nível de inovação e urgência. A busca pelo bom 

desempenho dos projetos remete ao estudo do sucesso de projetos.  

O sucesso de projetos foi definido na literatura primeiramente com base no chamado 

‘triângulo de ferro’, em que são medidos o cumprimento de escopo, prazo e custo (Pollack, 

Helm & Adler, 2018). Porém, com o aumento da complexidade dos projetos e de seus contextos, 

essa medida começou a apresentar falhas e outros fatores começaram a ser estudados para 

complementar a medição do sucesso de projetos. Existem inúmeros exemplos de projetos que 

extrapolam prazo ou custo previsto, mas ainda assim são considerados de sucesso (Shenhar & 

Dvir, 2007). Dessa forma, entende-se que a abordagem do ‘triângulo de ferro’ pode não 

contemplar todas as variáveis possíveis de medição de sucesso de projetos e diversos estudos 

têm sido desenvolvidos na tentativa de complementar essa definição.  

Uma das abordagens mais utilizadas para medir o sucesso de um projeto é a de Shenhar 

e Dvir (2007), que permite uma avaliação ampla do projeto: além de avaliar o prazo, custo e o 

escopo, avalia também o impacto do projeto no usuário, na equipe, no cliente e na organização 

sob vários aspectos. Os autores propõem cinco dimensões de análise consideradas relevantes, e 

que cobrem a maioria dos tipos de projetos, em relação à sua complexidade e tecnologia 

envolvida: eficiência, que avalia o cumprimento do prazo, orçamento e escopo; impacto no 

cliente, que avalia a satisfação do cliente e dos usuários, bem como o atendimento dos 

requisitos; impacto na equipe, que avalia a motivação e a satisfação da equipe do projeto; 

sucesso comercial e direto, que avalia retorno do investimento, lucratividade ou economia de 

recursos; e, preparação para o futuro, que avalia novos negócios ou projetos gerados a partir do 

projeto original. Como abordagem multidimensional, essa proposta permite uma visão mais 

completa para o sucesso do projeto, em comparação com a análise chamada de ‘triângulo de 

ferro’ (Martens et al., 2018). Essa abordagem é adotada neste estudo. 

 

2.3 Cultura organizacional intraempreendedora 

A cultura organizacional intraempreendedora é a cultura que fornece subsídios para o 

desenvolvimento de inovações de dentro da empresa, vindas de todos os níveis hierárquicos 



 

 

(Smith, Ress, & Murray, 2016). O ambiente corporativo que permite a inovação, que acolhe 

quando há um erro, visando o bem maior de empreender, é a organização que o 

intraempreendedor busca. O intraempreendedor precisa de um ambiente apoiador, para que ele 

não tenha medo das consequências de uma falha (Smith et al., 2016).  

Bau e Wagner (2015) apresentam a cultura organizacional como um fator relevante na 

definição das atitudes intraempreendedoras dos funcionários. Para os autores, uma estrutura 

organizacional é capaz de apoiar o intraempreendedorismo por meio de práticas e recursos. Este 

ambiente é considerado propício ao intraempreendedorismo, sendo considerada uma cultura 

organizacional intraempreendedora forte, pois permite ideias que passam por um processo de 

checagem até sua implementação. Portanto, o comportamento intraempreendedor está 

diretamente relacionado com o comportamento organizacional, ou seja, com a cultura 

organizacional. É importante que a empresa estimule esse ambiente de inovação, criatividade e 

ideias, de forma que o intraempreendedorismo possa fluir na organização (Dovey & McCabe, 

2014; Manimala et al., 2006). 

O estudo de Bau e Wagner (2015) sobre cultura organizacional avaliou funcionários de 

empresas de todos os níveis, desde o nível operacional até o estratégico. Como resultado, os 

autores propõem quatro dimensões para mensurar a cultura organizacional intraempreendedora 

(também denominada como cultura de empreendedorismo corporativo): qualidade e eficácia da 

liderança; colaboração, informação e inovação; know-how do mercado e produto; tarefas e 

responsabilidades. Adotou-se essa abordagem para cultura organizacional intraempreendedora. 

 

2.4 Desenvolvimento do modelo e hipóteses 

O estudo da relação entre intraempreendedorismo, cultura organizacional 

intraempreendedora e sucesso em projetos tem caráter inovador, uma vez que o grande volume 

de estudos com estes constructos é qualitativo (Mahmoud, Ahmad & Poespowidjojo, 2020).  

No estudo de Burström e Wilson (2015a), o intraempreendedorismo foi a liga necessária 

para o sucesso dos projetos. Em um segundo estudo, Burström e Wilson (2015b) associaram as 

atitudes intraempreendedoras dos indivíduos às ações intraempreendedoras da empresa, criando 

um conceito de ambidestria intraempreendedora e o sucesso do projeto foi apresentado como 

um resultado dessa associação. Murthy, Padhi, Gupta e Kapil (2016) atribuem um dos fatores 

de sucesso do projeto ao intraempreendedorismo de dois funcionários de seu estudo. 

Estudos recentes têm buscado aproximação conceitual entre os temas 

empreendedorismo (orientação empreendedora) com o sucesso de projetos (Martens et al., 

2018). Sendo o intraempreendedorismo uma subárea do empreendedorismo e realizada uma 

aproximação entre os constructos intraempreendedorismo e orientação empreendedora, 

observa-se que ambos possuem características em comum: inovatividade, proatividade e 

comportamento de risco (Gawke et al., 2019). Sendo assim, se a orientação empreendedora 

possui relação com o sucesso de projetos, devido à aproximação dos constructos, poderia 

também o comportamento intraempreendedor se relacionar com o sucesso de projetos.  

A literatura aponta que o intraempreendedorismo contribui para o bom desempenho das 

organizações (Bierwerth et al., 2015; Antoncic & Antoncic, 2011; Felício et al., 2012). De 

forma análoga, pressupõe-se que o comportamento intraempreendedor de funcionários pode 

contribuir com o sucesso dos projetos, assim como pode contribuir com o sucesso das 

organizações. Assim, emerge a primeira hipótese deste estudo: 

H1 – O comportamento intraempreendedor dos profissionais de projetos 

influencia positivamente o sucesso do projeto.  



 

 

Walmrath, Bertoni, Facó e Costa (2015) levantaram o intraempreendedorismo dos 

funcionários vinculados aos projetos de melhoria contínua da empresa, e apontam que uma 

cultura organizacional forte é um fator importante para o intraempreendedorismo nas 

organizações.  Dovey e McCabe (2014) avaliaram três projetos onde todos foram fracassados, 

apesar dos indivíduos possuírem características intraempreendedoras. Os estudos de caso 

demonstram que a cultura organizacional pode diminuir o poder intraempreendedor de um 

funcionário atuando em um projeto. Ou seja, sem apoio da alta gestão e com a cultura 

organizacional fraca, o intraempreendedorismo pode não ter efeito nos resultados dos projetos. 

Isto quer dizer, que com uma cultura organizacional intraempreendedora forte, o 

intraempreendedorismo ocorre naturalmente. Com uma cultura organizacional que não aceita, 

permite ou apoia o comportamento intraempreendedor, o comportamento do funcionário 

intraempreendedor perde forças, dificultando suas ações e implicando na diminuição do sucesso 

de projetos da organização. 

A existência de uma cultura organizacional que permite o intraempreendedorismo tem 

sido apontada como um fator importante para o desenvolvimento de comportamentos 

intraempreendedores dos funcionários por diversos estudos (Dovey & McCabe, 2014; 

Manimala et al., 2006; Seshadri & Tripathy, 2006; Walmrath et al., 2015). Estes estudos 

ressaltam a importância de uma cultura organizacional que apoia o comportamento 

intraempreendedor. Dessa forma, é possível identificar um efeito moderador pela mudança 

ocorrida na relação entre dois constructos, devido a influência de uma terceira variável, 

podendo ser uma força negativa ou positiva (Hair et al., 2009). Com base nessas informações, 

é possível propor a seguinte hipótese: 

H2 - A influência do comportamento intraempreendedor no sucesso do projeto é 

reduzida em uma cultura organizacional intraempreendedora fraca. 

A Figura 1 apresenta o modelo do estudo. Na hipótese 1 (H1), a variável independente 

é o intraempreendedorismo e a variável dependente é o sucesso de projetos. Na hipótese 2 (H2), 

a cultura organizacional intraempreendedora é a variável moderadora da relação.  
 

Figura 1. Modelo conceitual de relação entre os constructos 

 
Nota. elaborada pelos autores.  

 



 

 

3. Abordagem metodológica 

Esta pesquisa foi desenvolvida por meio de abordagem quantitativa, em que se realizou 

um survey. A amostra foi composta por profissionais que trabalham com projetos em empresas 

localizadas no Brasil, com coleta de dados por meio de questionários web utilizando o programa 

Sphinx, ferramenta específica para pesquisas científicas via internet. O método de análise de 

dados foi a modelagem de equações estruturais (Hair, Gabriel & Patel, 2014), complementado 

por análises de efeitos condicionais (Hayes & Montoya, 2017).  

 

3.1 Instrumentos de pesquisa 

O questionário foi baseado na escala de intraempreendedorismo de Gawke et al. (2019), 

na escala de sucesso de projetos de Shenhar e Dvir (2007) e na escala de cultura organizacional 

intraempreendedora de Bau e Wagner (2015). O instrumento foi elaborado com uma escala do 

tipo Likert sendo a frequência de 1 (discordo totalmente) até 7 (concordo totalmente). 

A Employee Intrapreneurship Scale (EIS) (Gawke et al., 2019) possui dois fatores, sendo 

o primeiro fator relacionado ao comportamento de renovação estratégica, composto por 8 

assertivas, e o segundo fator relacionado ao negócio, composto por 7 assertivas. Optou-se pelo 

uso da EIS por tratar-se de um estudo recente, com escala validada, sobre o comportamento do 

funcionário intraempreendedor. A escala original apresenta-se nos idiomas inglês e holandês. 

A escala foi traduzida e apresentada aos respondentes em português, realizada por meio de 

tradução reversa (Behling & Law, 2000). 

Adotou-se a escala de Shenhar e Dvir (2007), conhecida como Avaliação de Sucesso do 

Projeto (ASP), constituída de cinco dimensões: eficiência do projeto, impacto no cliente, 

impacto na equipe, sucesso comercial e preparação para o futuro. A quantidade de assertivas é 

de 4 a 6 por dimensão. A escala proposta por Shenhar e Dvir (2007) é utilizada por 

pesquisadores da área de projetos (Mir & Pinnington, 2014; Martens & Carvalho, 2016; 

Carvalho & Rabechini Jr., 2017; Martens et al., 2018) como referência na mensuração do 

sucesso de projetos.  

A cultura organizacional intraempreendedora foi avaliada pelo Corporate 

Entrepreneurship Index (CESi), de Bau e Wagner (2015), que possui 4 dimensões: qualidade e 

eficácia da liderança; colaboração, informação e inovação; know-how do mercado e produtos; 

tarefas e responsabilidade. A quantidade de assertivas varia de 3 a 12 por dimensão. Existem 

muitas escalas de cultura organizacional (Bavik, 2016), porém para este estudo buscou-se medir 

a cultura organizacional intraempreendedora, o que direcionou a definição da escala a adotar. 

Essa escala foi desenvolvida com o foco no indivíduo, seguindo a mesma linha das demais 

escalas deste estudo. Como a escala original é no idioma inglês, foi necessário realizar a 

tradução reversa (Behling & Law, 2000) para o português, para aplicação neste idioma para os 

respondentes.  

 

3.2 Procedimentos de coleta dos dados 

A unidade de análise do estudo foi o indivíduo participante de um projeto, independente 

do cargo ocupado (gestor do projeto ou não) que atua em empresas situadas no Brasil. O 

questionário foi aplicado por meio da internet divulgado em grupos de estudos de 

gerenciamento de projetos e assuntos afins, utilizando redes sociais, tais como: LinkedIn e 

Facebook. Os contatos foram realizados por meio de abordagem indireta, sendo abordado 

qualquer profissional que se prontificou a responder com opção de anonimato. Além disso, os 

autores buscaram contato com profissionais de projetos, professores de universidades, 



 

 

pesquisadores da área de administração, entre outros, para auxílio na divulgação do 

questionário.  

Foi realizado o pré-teste para validar o instrumento de pesquisa com um número de 

cinco participantes que não fizeram parte da amostra principal. Os respondentes do pré-teste 

fizeram pequenas sugestões que foram acatadas em sua maioria, principalmente alterando o 

texto de instrução ao usuário para o preenchimento. O layout também foi modificado para uma 

aparência mais agradável. O tempo de pré-teste levou aproximadamente 15 dias.  

O tamanho da amostra necessário para este estudo foi calculado por meio do programa 

G*Power versão 3.1.9.4 com base no estudo de Ringle, Silva e Bido (2014). Como este estudo 

é direcionado para a área de marketing, ajustou-se o poder para 0,95, indicado para a área de 

ciências sociais aplicadas conforme o estudo de Bido, Silva, Souza e Godoy (2010). A amostra 

mínima sugerida foi de 107 respondentes, mas foram obtidas, ao final da coleta de dados, 284 

respostas válidas. A coleta de dados foi realizada no segundo semestre de 2019. 

 

3.3 Procedimentos de análise dos dados 

A análise dos dados foi realizada por meio de modelagem de equações estruturais, que 

permite a análise complexa e simultânea de múltiplas variáveis que compõem o fenômeno de 

estudo (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2016; Hair et al., 2014). Esta ferramenta pode ser 

utilizada para dados dentro da normalidade ou não, sendo essa uma das vantagens da sua 

utilização; porém dados não normais implicam na necessidade de uma amostra maior (Hair, 

Black, Babin, Anderson & Tatham, 2009). Utilizou-se o programa SmartPLS M2 e o programa 

IBM SPSS v.21, com uso da macro 4 do Process®. Para guiar esta análise, foi utilizado o estudo 

de Ringle et al. (2014), cujas etapas são apresentadas na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Etapas da análise usando equações estruturais  

Indicador / processo Propósito 

1 VIF analysis Avaliar multicolinearidade dos dados; 

2 AVE (Variância média extraída) Validades convergentes; 

3 Cargas cruzadas Validade discriminante; 

4 Critério de Fornell e Larcker Validade discriminante; 

5 Alpha de Cronbach Confiabilidade do modelo; 

6 Bootstrapping / Teste t de Student   Avaliação das significâncias; 

7 Coeficiente de Pearson  Avaliação das variâncias das variáveis endógenas; 

8 Indicador de Cohen (f2) Avaliação dos constructos em relação ao modelo; 

9 Indicador de validade preditiva (Q2) Avaliação da precisão do modelo ajustado; 

10 GoF (Goodnes of Fit) Pontuação global do modelo ajustado; 

11 Coeficientes de caminho (Г) Avaliação das relações causais; 

12 Valor do R2 Avalia a explicação da variável dependente 

Nota. Fonte: adaptado de Ringle et al. (2014) 

 

4 Análise e discussão dos resultados 

A análise do perfil dos 284 respondentes permite apontar as características 

predominantes da amostra: profissionais do gênero masculino (73%), com atuação no setor de 

TI (46%), com formação acadêmica em nível de pós-graduação (49%), mais de 11 anos de 

experiência profissional em projetos (45%), atuantes em empresas localizadas no estado de São 

Paulo/Brasil (68%). A amostra apresenta também a maioria dos respondentes na função de 

gerente de projetos (59%), com a média de idade de 39 anos e que trabalha com equipes 

pequenas (62%) constituídas por até 10 membros. 

 



 

 

4.1 Validação do modelo proposto 

Após a preparação da base de dados, foram aplicados os testes estatísticos, conforme 

orientação de Ringle et al. (2014). Inicialmente buscou-se a validade convergente e 

discriminante, bem como o ajuste dos dados ao modelo proposto. Com a amostra final de 284 

respondentes, primeiramente foi verificado o VIF (Variance Inflance Factor). Este teste foi 

aplicado no programa SPSS e o seu objetivo é analisar a multicolinearidade das variáveis do 

modelo proposto. As variáveis que apresentaram valor igual ou maior a 5,0 foram removidas 

do modelo (Hair et al., 2016), para evitar prejuízo ao modelo (Hair et al., 2009). Em seguida, 

se observou a carga fatorial dos itens de maneira satisfatória e balanceada, com a referência de 

0,708 (Hair et al., 2016). Valores altos são indicativos de que as variáveis e as dimensões são 

ajustadas ao modelo (Hair et al., 2009). Após essa análise, foram realizados os testes de 

validação convergente e discriminante no SmartPLS para ajuste do modelo por meio da análise 

confirmatória.  

Após checagem da AVE para validade convergente acima de 0,5, em que todas as 

dimensões estavam adequadas, foi realizada a avaliação da raiz quadrada da AVE, pelo critério 

de Fornell e Larcker para validade discriminante (Hair et al., 2016), ou seja, a raiz quadrada da 

AVE do construto deve ser maior que sua correlação com as demais variáveis. A próxima 

análise foi o teste de carga cruzada, conhecido como crossloading para validade discriminante. 

Neste teste, o valor de cada item deve ser maior na sua respectiva variável do que nas demais. 

O ajuste do modelo se mostrou bastante satisfatório. O modelo estrutural explicou 36,8% da 

variância do sucesso de projetos. Os índices de confiabilidade do modelo (Alpha de Cronbach 

e confiabilidade composta), bem como validade convergente (AVE>50%) e validade 

discriminante (raiz quadrada da AVE do constructo acima da sua correlação com demais 

construtos) foram avaliados, alcançando parâmetros estabelecidos, conforme demonstra a 

Tabela 2. 
 
Tabela 2. Confiabilidade, validade convergente e discriminante das dimensões do modelo 

Dim AVE CC R2 AC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 0,587 0,908 0,792 0,882 0,766           

2 0,601 0,913 0,846 0,889 0,312 0,775          

3 0,616 0,828 0,545 0,694 0,390 0,291 0,785         

4 0,631 0,911 0,693 0,882 0,513 0,288 0,642 0,794        

5 0,710 0,925 0,714 0,898 0,374 0,228 0,571 0,616 0,843       

6 0,715 0,883 0,397 0,802 0,486 0,315 0,296 0,402 0,367 0,846      

7 0,555 0,882 0,657 0,840 0,385 0,289 0,517 0,583 0,574 0,385 0,745     

8 0,622 0,929 0,793 0,912 0,699 0,234 0,424 0,539 0,473 0,397 0,368 0,788    

9 0,643 0,926 0,866 0,906 0,335 0,712 0,324 0,319 0,252 0,239 0,252 0,283 0,802   

10 0,710 0,936 0,737 0,918 0,336 0,268 0,526 0,568 0,669 0,374 0,648 0,345 0,208 0,843  

11 0,574 0,870 0,665 0,814 0,630 0,356 0,502 0,514 0,432 0,532 0,352 0,606 0,400 0,342 0,757 

Nota. Fonte: elaborada pelos autores. Numeração da primeira coluna da tabela conforme dimensões dos 

constructos: 1. Colaboração, informação e inovação, 2. Comportamento voltado ao negócio, 3. Eficiência do 

projeto, 4. Impacto na equipe, 5. Impacto no cliente, 6. Know-how de mercado, 7. Preparação para o futuro, 8. 

Qualidade e eficácia da liderança, 9. Renovação estratégica, 10. Sucesso comercial, 11. Tarefas e responsabilidade.  

 

O modelo apresentou uma elevada capacidade de se compreender o constructo de 

sucesso em projetos (variável dependente) explicado por meio do intraempreendedorismo e da 

interação da cultura organizacional intraempreendedora (Hair et al., 2016). Adicionalmente 



 

 

foram avaliados os valores de acurácia do modelo (Q2) e efeito das variáveis (f2). A Tabela 3 

apresenta estes indicadores e confirma que o intraempreendedorismo apresentou maior efeito 

no modelo.  
 

Tabela 3. Avaliação das dimensões e constructos do modelo (Q2) e precisão (f2) 

Dimensões e constructos Q2 f2 

Intraempreendedorismo - 0,531 

   Renovação estratégica 0,552 - 

   Comportamento voltado ao negócio 0,503 - 

Sucesso de projetos 0,155 0,415 

   Impacto no cliente 0,501 - 

   Sucesso comercial 0,482 - 

   Impacto na equipe 0,435 - 

   Preparação para o futuro 0,353 - 

   Eficiência do projeto 0,322 - 

Cultura organizacional intraempreendedora - 0,414 

   Qualidade e eficácia da liderança 0,488 - 

   Colaboração, informação e inovação 0,458 - 

   Tarefas e responsabilidade 0,377 - 

   Know-how de mercado 0,264 - 

Nota. Fonte: elaborada pelos autores.  

 

O constructo de intraempreendedorismo apresenta o maior f2 (0,531) enquanto os 

constructos de sucesso de projetos e cultura organizacional intraempreendedora apresentam 

valores muito próximos (Hair et al., 2016). O fato do efeito f2 ser maior na variável 

intraempreendedorismo indica sua maior relevância no modelo conceitual testado. 

 

4.2 Validação das hipóteses 

Após a validação do modelo, com R2=36,8%, foi realizado o teste de hipóteses, por meio 

de bootstrapping para as relações diretas e análise de regressão hierárquica para a moderação 

(Hair et al., 2016). Todas as hipóteses foram confirmadas, conforme apresentado na Tabela 4. 
 

Tabela 4. Resultado dos testes das hipóteses 

Hipó-

tese 
Relação estrutural 

Coef. 

original 
Teste t 

p-

valor 
Status 

H1 
Intraempreendedorismo -> Sucesso de 

projetos 
0,136 2,391 0,017 Confirmada 

H2 
Moderação da cultura organizacional 

intraempreendedora na relação de H1 
-0,101 

IC [-0,110; -

0,032] 
0,001 Confirmada  

Nota. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

A hipótese 1 descreve a influência entre o intraempreendedorismo e o sucesso de 

projetos e foi confirmada (H1: Г = 0,136, t(284) = 2,391, p<0,05). A hipótese 1 demonstra que 

quanto maior o comportamento intraempreendedor de qualquer membro do projeto, maior é o 

sucesso do projeto. Este resultado corrobora com estudos anteriores (Burström e Wilson, 2015a; 

Burström & Wilson, 2015b; Rigtering & Weitzel, 2013) que consideram o 

intraempreendedorismo da equipe do projeto e não somente o comportamento do gerente de 

projetos. Este resultado amplia ainda a discussão sobre intraempreendedorismo, anteriormente 
focado no papel do gerente de projetos e agora, demonstra que é possível que o 

intraempreendedorismo de qualquer membro da equipe tenha influência no sucesso do projeto.   



 

 

A hipótese 2 foi confirmada, revelando a moderação da cultura organizacional 

intraempreendedora para a relação entre intraempreendedorismo e sucesso de projetos (effect = 

- 0,101, CI [-0,170; -0,032], t(284) = - 2,869, p<0,05 ). Foi confirmado também o efeito 

moderador negativo. Ou seja, foi possível confirmar de maneira quantitativa que a cultura 

organizacional intraempreendedora fraca é capaz de reduzir a força da influência do 

comportamento intraempreendedor no sucesso de projetos, conforme observou-se no estudo 

qualitativo de Dovey e McCabe (2014). Esse estudo foi emblemático para a construção do 

modelo deste estudo, pois relatou projetos fracassados, sendo que o mais comum nos estudos 

de intraempreendedorismo é a apresentação de estudos de projetos de sucesso. Assim, esse 

estudo apresenta que havia uma cultura organizacional fraca e que não havia apoio aos projetos 

e ao comportamento intraempreendedor dos envolvidos no projeto, impactando diretamente no 

sucesso dos projetos  

Para melhor entendimento desse resultado da moderação, realizou-se a análise com base 

no teste Jonhson-Neyman (Hayes & Montoya, 2017).  O teste mostrou que a moderação ocorre 

até um certo ponto, mas não em todos os níveis de cultura empreendedora. Este teste difere de 

outros testes de moderação por permitir se determinar não apenas a ocorrência da moderação, 

mas em qual intervalo ocorre a moderação, já que ela não é observada o tempo todo. A Tabela 

5 apresenta os intervalos de moderação da cultura organizacional intraempreendedora por meio 

do teste de Jonhson-Neyman.  

 
Tabela 5. Pontos da moderação da cultura organizacional intraempreendedora 

Effect sd t test p-value LLCI ULCI 

,445 ,119 3,750 ,000 ,211 ,678 

,420 ,111 3,799 ,000 ,202 ,638 

,395 ,103 3,853 ,000 ,193 ,597 

,370 ,095 3,911 ,000 ,184 ,557 

,346 ,087 3,973 ,000 ,174 ,517 

,321 0,80 4,037 ,000 ,164 ,477 

,296 ,072 4,100 ,000 ,154 ,438 

,271 ,065 4,156 ,000 ,143 ,400 

,247 ,059 4,192 ,000 ,131 ,362 

,222 ,053 4,188 ,000 ,118 ,326 

,197 ,048 4,109 ,000 ,103 ,291 

,172 ,044 3,909 ,000 ,086 ,259 

,148 ,042 3,542 ,000 ,066 ,230 

,123 ,041 2,998 ,003 ,042 ,203 

,098 ,042 2,331 ,020 ,015 ,181 

,085 ,043 1,968 ,050 ,000 ,170 

,073 ,045 1,634 ,103 -,015 ,161 

,048 ,049 ,989 ,323 -,048 ,145 

,024 ,054 ,437 ,663 -,083 ,130 

-,001 ,060 -,019 ,985 -,120 ,117 

-,026 ,067 -,388 ,698 -,157 ,106 

-,051 ,074 -,687 ,493 -,196 ,095 

Nota. Fonte: elaborada pelos autores.  

 

Observa-se que a moderação ocorre, desde baixos níveis de cultura organizacional 

intraempreendedora até o patamar de 5,653 apenas, conforme Figura 2. Também é possível 

observar na Figura 2, a evolução do nível da cultura organizacional intraempreendedora, que 

sendo fraca modera a influência do intraempreendedorismo no sucesso de projetos. Porém, a 

cultura organizacional intraempreendedora forte deixa de moderar esta relação, o que quer dizer 



 

 

que ela deixa de alterar a força entre o intraempreendedorismo e o sucesso de projetos. Isto 

confirma o que é observado na teoria quando a cultura organizacional permite que o 

intraempreendedorismo flua, mas não foi observado que a cultura organizacional 

intraempreendedora seja capaz de impulsionar ou aumentar o comportamento 

intraempreendedor.  
 
Figura 2. Moderação da cultura organizacional intraempreendedora sobre a relação entre intraempreendedorismo 

e sucesso de projetos 

  
Nota. Fonte: elaborada pelos autores.  

 

Isto quer dizer que não há alteração da força negativamente ou positivamente em um 

nível forte de cultura organizacional intraempreendedora. De outra forma, níveis de cultura 

organizacional intraempreendedora fraco ou moderado são capazes de reduzir o efeito do 

comportamento intraempreendedor no sucesso de projetos. 

 

4.4 Testes adicionais: gestores, membros da equipe e tamanho da equipe 

Testes adicionais indicaram que não há diferença estatística válida entre gerentes de 

projetos intraempreendedores e membros da equipe intraempreendedores na influência do 

sucesso do projeto (F=1,254, p>0,05). Este achado reforça o fato de que o 

intraempreendedorismo de qualquer membro da equipe é capaz de influenciar o sucesso do 

projeto e não apenas o intraempreendedorismo do gerente de projetos.  Complementando este 

teste, foi realizada a análise considerando o tamanho da equipe como moderadora da relação 

entre o comportamento intraempreendedor e sua influência no sucesso de projetos (F=1,230, 

p>0,05). Novamente não houve diferença estatisticamente relevante entre os grupos neste novo 

teste, reforçando o achado mencionado.  

 

4. Discussões 

Os resultados deste estudo indicam que o intraempreendedorismo e a interação da 

cultura organizacional intraempreendedora explicaram 36,8% da variação do sucesso de 

projetos, e a interação entre ambos produziu um efeito moderador, além de ajuste, GoF, acima 

de 0,362. O efeito das variáveis cultura organizacional intraempreendedora e 

intraempreendedorismo alcançaram valores equivalentes no modelo (f2=0,414 e f2=0,531, 

respectivamente). O estudo apresenta ainda evidências empíricas da positiva e significante 

relação entre os constructos do modelo teórico no que se refere à hipótese H1: o comportamento 

intraempreendedor influencia o sucesso de projetos. A hipótese H2, que testou a moderação da 



 

 

cultura organizacional intraempreendedora sobre a relação entre intraempreendedorismo e 

sucesso em projetos, foi confirmada, apresentando moderação negativa dependendo do nível 

de cultura. O modelo final resultante pode ser observado na Figura 3. 
 

Figura 3. Modelo final 

 

 
Nota. Fonte: elaborada pelos autores.  

 

A influência positiva do intraempreendedorismo no sucesso de projetos foi verificada 

pelo teste de significância do efeito da primeira variável sobre a última, com índice de efeito Г 

= 0,136 (t(284) = 2,391, p<0,05). Esses resultados convergem com o estudo de Martens et al. 

(2018) no que se refere à importância do empreendedorismo para o bom desempenho dos 

projetos, que identificaram a influência positiva da orientação empreendedora no sucesso de 

projetos, remetendo ao empreendedorismo no nível organizacional em termos de estratégia 

organizacional. Este estudo, por sua vez, teve como unidade de análise o indivíduo (gestor ou 

membro da equipe de projetos), demonstrando que o comportamento intraempreendedor dos 

participantes afeta positivamente o sucesso do projeto. Os resultados também corroboram com 

as ideias de que o intraempreendedorismo contribui para o bom desempenho das organizações 

(Bierwerth et al., 2015; Antoncic & Antoncic, 2011; Felício et al., 2012), e neste estudo, de 

modo especial, para o bom desempenho dos projetos, que, em última análise, contribui para os 

resultados organizacionais. 

A influência da cultura organizacional intraempreendedora no sucesso de projetos 

também foi verificada por meio dos testes de efeito e significância com índice Г = 0,540 (t(284) 

= 10,007, p<0,05). Os achados corroboram argumentos de que cultura organizacional que 

permita e apoie o intraempreendedorismo é um fator importante para o desenvolvimento de 

comportamentos intraempreendedores dos funcionários (Dovey & McCabe 2014; Walmrath et 

al., 2015).  

Os resultados do estudo também demonstraram que cultura organizacional 

intraempreendedora pode moderar a relação entre intraempreendedorismo e sucesso em 

projetos, de forma negativa, retratando a comprovação da hipótese H2 pelos testes de efeito e 

intervalo de confiança, índices de efeito = - 0,101 (CI [-0,170; -0,032], t(284) = - 2,869, p<0,05). 

O resultado do teste Johsonm-Neyman (Hayes & Montoya, 2017), tendo como índice de efeito 

= 5,653 (sd=0,085, p<0,05), que aprofundou a análise dessa moderação, demonstrou que 

quando há uma cultura organizacional intraempreendedora fraca ou moderada, ocorre o efeito 

moderador do comportamento intraempreendedor, reduzindo a sua força no sucesso de projetos. 

Por outro lado, quando a cultura organizacional intraempreendedora  é forte, ela deixa de 

moderar a relação, não tendo efeito significativo.  



 

 

Esses resultados indicam que é possível incrementar as possibilidades de sucesso dos 

projetos trabalhando-se aspectos de intraempreendedorismo junto à equipe, que remetem à 

comportamentos de renovação estratégica e voltado ao negócio (Gawke et al., 2019), bem como 

desenvolver a cultura organizacional intraempreendedora, por meio das dimensões propostas 

por Bau e Wagner (2015): qualidade e eficácia da liderança (Г = 0,890, t(284) = 63,508, p<0,05); 

colaboração, informação e inovação (Г = 0,890, t(284) = 59,241, p<0,05); tarefas e 

responsabilidade (Г = 0,816, t(284) = 30,615, p<0,05); e know-how de mercado (Г = 0,630, t(284) 

= 13,821, p<0,05). O sucesso de projetos, por sua vez, é caracterizado segundo as dimensões 

de Shenhar e Dvir (2007), de impacto no cliente (Г = 0,845, t(284) = 33,490, p<0,05), sucesso 

comercial (Г = 0,859, t(284) = 40,117, p<0,05), impacto na equipe (Г = 0,833, t(284) = 34,956, 

p<0,05), preparação para o futuro e eficiência do projeto (Г = 0,810, t(284) = 24,923, p<0,05). 

 

5. Considerações finais 

Este estudo apresenta contribuições por meio da aproximação teórica dos temas 

intraempreendedorismo e cultura organizacional intraempreendedora com o gerenciamento de 

projetos, evidenciando os efeitos positivos do intraempreendedorismo e dessa cultura forte no 

sucesso dos projetos. A moderação da cultura organizacional intraempreendedora sobre a 

relação entre intraempreendedorismo e sucesso em projetos também reforça a importância da 

cultura organizacional intraempreendedora para o comportamento intraempreendedor dos 

colaboradores e para os resultados de projetos. Foi evidenciado que a força da influência do 

intraempreendedorismo no sucesso de projetos pode ser reduzida quando há um ambiente com 

uma cultura organizacional intraempreendedora fraca ou moderada. A verificação de que não 

há diferença entre membros da equipe e gestores, bem como no que se refere ao tamanho da 

equipe, também são contribuições deste estudo. Adicionalmente, o estudo agrega à literatura 

que trata sobre os fatores que contribuem para o sucesso dos projetos. 

Em termos de contribuições para a prática organizacional, pode-se afirmar que 

organizações que queiram aumentar o sucesso de projetos podem investir no desenvolvimento 

do comportamento intraempreendedor dos funcionários. Outra possibilidade é que o 

departamento de pessoal considere as características de comportamento intraempreendedor na 

seleção e no desenvolvimento de profissionais e equipes de projetos, a fim de aumentar a 

possibilidade de sucesso de projetos. Adicionalmente, potencializar uma cultura organizacional 

intraempreendedora permite que o comportamento intraempreendedor esteja presente, 

influenciando o sucesso de projetos, e, em consequência, contribuir para o melhor desempenho 

das organizações. 

Uma primeira limitação deste estudo é o fato da amostra tratar-se de profissionais de 

projetos que atuam em empresas situadas no Brasil, e em sua maioria no setor de TI. Essa 

limitação também abre oportunidades de futuros estudos para teste e validação do modelo em 

outros países, e mesmo em outros setores. Outra limitação de pesquisa é o viés da percepção do 

respondente em relação ao seu próprio comportamento. Esta limitação pode ser revista em 

pesquisas futuras, trabalhando com avaliação individual e da equipe, balanceando assim a visão 

subjetiva do indivíduo.  

Para estudos futuros, sugere-se explorar, com mais profundidade, com abordagem 

qualitativa, a moderação da cultura organizacional intraempreendedora na relação entre 

intraempreendedorismo e sucesso de projetos. Estudos de caso em empresas com foco em 

projetos e com cultura organizacional intraempreendedora fraca, moderada e forte, poderiam 

ampliar as explicações sobre o efeito da moderação negativa na influência do comportamento 

intraempreendedor no sucesso de projetos. Outras possibilidades de estudos podem explorar a 



 

 

importância de cada membro da equipe no sucesso do projeto com estudos qualitativos e com 

análises que considerem a metodologia utilizada. Em métodos ágeis, por exemplo, o 

comportamento intraempreendedor do membro da equipe de projetos pode ter uma influência 

maior do que na metodologia tradicional. 
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Resumo  

Efetuação é uma teoria que explica como os empreendedores identificam e exploram 

oportunidades de empreender usando meios disponíveis, criando novos negócios ou mercados. 

O empreendedor de estilo de vida apresenta características contraditórias ao empreendedor 

clássico, buscando manter o lifestyle acima da maximização de lucros e acúmulo patrimonial. 

Esse trabalho objetiva oferecer explicações sobre como a efetuação e os seus meios de se efetuar 

contribuem na criação de novos negócios no empreendedorismo de estilo de vida. Para isso, 

fizemos um estudo de casos múltiplos com cinco empreendimentos de estilo de vida. Como 

resultado, demonstramos como os meios efetuais foram utilizados pelos empreendedores de 

estilo de vida na criação dos empreendimentos. Identificamos que os meios efetuais são 

dinâmicos na atuação da criação dos novos empreendimentos estudados. Nossos resultados 

indicam que há uma interrelação entre os meios efetuais, impulsionando um ao outro para a 

criação de novos empreendimentos de estilo de vida.  

Palavras-chave: Effectuation, Empreendedorismo, Empreendedorismo por Estilo de Vida  

 

1. Introdução  
A pesquisa de teorias emergentes do empreendedorismo, como a efetuação (effectuation), 

associada ao empreendedorismo de estilo de vida e outras formas de se empreender, se torna 

relevante ao contribuir com o avanço dos estudos do campo do empreendedorismo e para o 

amadurecimento das teorias pertencentes ao campo. Estudos relacionando teorias do 

empreendedorismo e novas formas de se empreender se destacam por ainda terem muitas 

dimensões a serem desvendadas e que podem oferecer contribuições práticas e teóricas 

(Grégoire & Cherchem, 2019; Lima et al., 2020).  

O empreendedorismo de estilo de vida conquistou espaço na pesquisa sobre 

empreendedorismo a partir da publicação ’Staying within the fence’: Lifestyle entrepreneurship 

in tourism?, de Ateljevic e Doorne (2000). Nesse estudo, os autores estudaram um tipo de 

empreendedor no campo do turismo cujo objetivo era mais focado no equilíbrio entre vida 

pessoal e trabalho em detrimento do foco na geração de lucros e que aproveitava-se de um estilo 

de vida previamente escolhido. Nesse modo de empreender, valores sociais e culturais 

substituem o crescimento do faturamento e a expansão do empreendimento como fatores de 

sucesso (Ateljevic & Doorne, 2000). Esse tipo de empreendedorismo traz respostas criativas e 

produtivas para o desafio da junção de trabalho e bem-estar, ofertando à sociedade novas 

soluções em bens e serviços (Lima e Lopes, 2019). 

Já as teorias originadas no campo do empreendedorismo, como a da efetuação 

(Sarasvathy, 2001), da bricolagem (Baker & Nelson, 2005) e da improvisação (Crossan et al., 

2005),  buscam explicar o processo empreendedor, permitindo uma nova leitura para fenômenos 

que, até então, eram interpretados com certa precariedade por lentes teóricas de outros campos 

ou mesmo de outras áreas do conhecimento (Fisher, 2012). 



 

 

A teoria da efetuação, base do presente estudo, foi proposta por Sarasvathy em 2001. Ela 

considera que o processo decisório de alguns empreendedores não se baseia necessariamente 

na conquista de um fim almejado, mas sim nos meios ao alcance desses empreendedores 

(Sarasvathy, 2001). Assim, a teoria da efetuação estabelece com o empreendedorismo de estilo 

de vida uma simbiose, em que os meios disponíveis (incluindo o estilo de vida do 

empreendedor) e a jornada empreendedora são mais relevantes do que as metas a serem 

alcançadas pelo empreendimento. 

Até então, o estudo sobre empreendedorismo bem como a educação em 

empreendedorismo  nas salas de aula de cursos universitários e de MBA pelo mundo utilizavam 

unicamente uma abordagem preditiva, em que os empreendedores desenvolviam a sua atividade 

de forma linear, em busca de estruturas que sustentassem os seus objetivos e de forma 

programada (Brettel et al., 2014). Sarasvathy denominou essa abordagem de cunho preditivo e 

planejado como causação ou causation (Sarasvathy, 2001). Para Sarasvathy (2001), a efetuação 

vem como um contraponto à abordagem da causação. Na efetuação, ao invés dos 

empreendedores elaborarem estratégias e planos de negócios, eles observam e analisam os 

recursos que têm à sua disposição e começam a refletir sobre o que pode ser feito com eles. Na 

teoria da efetuação, os recursos, incluindo as características centrais dos empreendedores, são 

consideradas como meios para se efetuar e que são divididos em: identidade (Quem eu sou?), 

conhecimento (O que eu sei?) e rede de relações (Quem eu conheço?) (Sarasvathy, 2001b).  

Nesse sentido, estudar o empreendedorismo de estilo de vida sob a ótica da teoria da 

efetuação apresenta-se como um novo foco de pesquisa ainda pouco abordado por 

pesquisadores do campo do empreendedorismo, mostrando-se assim como uma atrativa 

oportunidade para a geração de achados relevantes para a prática e a teoria (Bradley et al., 2019; 

Lopes & Lima, 2019). Diante disso, foi definida a seguinte questão de pesquisa: Como a 

efetuação contribui nos primeiros estágios de criação de novos negócios no empreendedorismo 

de estilo de vida? 

Contribuindo com o debate, o presente estudo tem por objetivo oferecer explicações sobre 

como a efetuação e os seus meios de se efetuar contribuem na criação de novos negócios no 

empreendedorismo de estilo de vida.  

O presente trabalho foi dividido em cinco partes além desta introdução. Na próxima 

seção, apresentamos os conceitos de empreendedorismo de estilo de vida e efetuação. Na 

sequência, detalhamos os critérios utilizados na pesquisa de campo, o seu delineamento e os 

métodos e técnicas adotadas para a análise dos dados. Na quarta seção, apresentamos os 

resultados observados na pesquisa, as suas convergências e divergências. Na parte da discussão, 

confrontamos os resultados com o referencial teórico utilizado. Por fim, na conclusão, 

destacamos as contribuições à teoria e à prática, as limitações do estudo e sugerimos uma 

agenda para pesquisas futuras. 

 

2. Referencial Teórico  

2.1. Empreendedorismo de Estilo de Vida 

O interesse pelo conceito de empreendedorismo de estilo de vida teve impulso no meio 

acadêmico a partir do final do século XX com a publicação do artigo ’Staying within the fence’: 

Lifestyle entrepreneurship in tourism?, de Ateljevic e Doorne (2000). O artigo trata de 

empreendedores da área de turismo que têm fatores não econômicos como valores e motivação 

para empreender (Ateljevic & Doorne, 2000). Com o impulso dessa publicação, outros estudos 

buscaram caracterizar e estudar esse tipo de empreendedorismo. 



 

 

Marcketti, Niehm e Fuloria (2006), após analisarem o papel e a influência do 

empreendedorismo de estilo de vida na qualidade de vida de proprietários de negócios, suas 

famílias e comunidades em que estão inseridos, definiram os empreendedores de estilo de vida 

como indivíduos que possuem e operam empresas alinhadas com seus valores, interesses e 

paixões pessoais. Em sua pesquisa, evidenciaram o aumento da qualidade de vida não só para 

os empreendedores das empresas estudadas, mas também para os seus funcionários, clientes e 

comunidade, tendo como ponto inicial dessa rede virtuosa o início das atividades do 

empreendedorismo de estilo de vida (Marcketti et al., 2006). 

Também foi constatado que o empreendedorismo de estilo de vida traz aos respectivos 

empreendedores uma sensação de autocontrole, domínio e independência, sem deixar de 

considerar a qualidade de vida e a remuneração necessárias à manutenção do seu estilo de vida 

aspirado. Esses empreendedores são motivados principalmente pela busca de equilíbrio entre o 

trabalho e a vida em família; priorizam o conforto, a liberdade e a flexibilidade do trabalho em 

detrimento de ganhos financeiros e crescimento do seu negócio (Esen & Iscioglu, 2017). 

O empreendedor de estilo de vida é caracterizado por iniciar um ciclo empreendedor 

envolvendo atividades prazerosas ao empresário. Sendo assim, esse novo ciclo gera um impacto 

positivo do ambiente ao seu redor, perpetuando um estilo de vida com uma situação financeira 

confortável  (Peters et al., 2009). 

Diante disso, é possível qualificar os empreendedores de estilo de vida como indivíduos 

que priorizam a sua qualidade de vida e o bem-estar de sua família. Para isso, esses 

empreendedores, por vezes, abrem mão de uma excelência na sua prestação de serviços como 

também deixam de buscar o desenvolvimento, o crescimento e a inovação empresarial (Carsrud 

& Brännback, 2011; Dawson et al., 2011; Lima & Lopes, 2019; Masurel & Snellenberg, 2017). 

Assim, nota-se o surgimento crescente na sociedade de um tipo de empreendedor que não 

é motivado por lucros ou retornos pecuniários, superando definições econômicas clássicas de 

empreendedor e empreendedorismo (Ateljevic & Doorne, 2000). Sua origem se deve a recentes 

fenômenos sociais, como por exemplo, a hipermodernidade, com o indivíduo buscando 

conexão com o próximo, buscando a auto realização e respeitando os valores de outrem (Ribeiro 

& Krakauer, 2016). Para o empreendedor de estilo de vida, o sucesso empresarial tem uma 

conotação invertida do usualmente praticado como crescimento e desenvolvimento do seu 

empreendimento (Carlsen et al., 2008). 

Nesse sentido, a criação do empreendimento de estilo de vida está associada à expansão 

e materialização da identidade do empreendedor “Quem eu sou?”, que a impulsiona na criação 

do novo empreendimento ao se associar aos meios efetuais “O que eu sei?” e “Quem eu 

conheço?”. A resposta às essas três perguntas possibilita ao empreendedor vislumbrar possíveis 

fins com os meios disponíveis e vinculados ao seu estilo de vida. Diante disso, a abordagem da 

efetuação e seus meios efetuais de identidade, conhecimento e rede de relacionamento 

(Sarasvathy, 2001) se fazem presente nesse tipo de empreendedor e em seu empreendimento.   

2.2. Efetuação 

A partir da identificação de necessidades de pesquisa do campo do empreendedorismo, 

Sarasvathy (2001) propôs uma nova teoria denominada efetuação. Essa nova lógica 

empreendedora caracterizou-se por se contrapor à causação, ainda amplamente associada ao 

empreendedorismo (Sarasvathy, 2001). 

Ao entender que parte dos empreendedores realizam o seu processo decisório não 

alicerçados em dados previamente apurados e fatores previamente determinados, foi percebida 

a necessidade de um novo conceito para esse comportamento empreendedor. A atitude 



 

 

empreendedora que identifica ou reconhece uma oportunidade e na sua sequência executa 

tarefas para desenvolver e explorar essa oportunidade é caracterizadas como causação 

(Sarasvathy, 2001). 

O desenvolvimento de um plano de negócios, a realização de pesquisas do mercado 

consumidor, análise de concorrentes, aquisição de recursos para a execução do plano de 

negócios e adaptar esse plano ao ambiente no decorrer do tempo para criar e sustentar uma 

vantagem competitiva são comportamentos característicos da causação. Nessa abordagem, para 

iniciar um novo negócio, o empreendedor se arma de informações, dados, pesquisas e 

planejamento para atingir um fim definido (Sarasvathy, 2001b; Sarasvathy & Dew, 2005).  

Já na abordagem da efetuação, o empreendedor não inicia o seu projeto identificando uma 

oportunidade. Ele primeiro observa os recursos disponíveis através da reflexão sobre: Quem eu 

sou? O que sei? Quem eu conheço? A partir daí, ele suscita e seleciona objetivos que ele pode 

perseguir empregando seus meios efetuais; em seguida, começa a empreender (Dew, 2003; 

Sarasvathy, 2001a).  

Efetuação é um processo dinâmico que clarifica a ação empreendedora ao se utilizar dos 

recursos a sua volta para a fundação de novos empreendimentos em um ambiente incerto 

(Scaziotta, 2019). Sendo assim, o empreendedor que se utiliza da abordagem da efetuação, 

vislumbra a possibilidade de um novo negócio e planeja um conjunto de ações, utilizando de 

meios disponíveis, para a concretização desse objetivo vislumbrado. Por vezes, na abordagem 

da efetuação, o empreendedor é rodeado de incertezas sobre o sucesso do seu negócio ou 

produto no mercado de atuação, ou até mesmo tem dúvidas se esse mercado realmente existe 

(Dew, 2003; Sarasvathy, 2001b; Sarasvathy & Dew, 2005; Sarasvathy & Venkataraman, 2011). 

Para Fisher (2012), a efetuação propõe que em um ambiente incerto o empreendedor 

utilize um modelo de processo decisório diferente dos moldes convencionais (causação) 

abordados por teorias econômicas neoclássicas, que até então era utilizados para explicar o 

comportamento empreendedor. Os objetivos do empreendedor podem mudar ao longo do 

tempo, se adaptando à realidade enfrentada pelo empreendedor. Ao invés de focar unicamente 

em objetivos futuros, o empreendedor mantém sob controle os recursos disponíveis, 

controlando assim os riscos e possíveis perdas (Fisher, 2012; Scaziotta, 2019). 

Sendo assim, a principal distinção entre a causação e a efetuação está relacionada à soma 

de elementos utilizados pelo empreendedor no seu processo decisório. No caso da causação, se 

utiliza de diferentes meios para se chegar a um objetivo previsto. Ao se tratar da efetuação, é 

utilizado uma gama específica de meios para vislumbrar diversos fins possíveis (Fisher, 2012; 

Sarasvathy, 2001). 

 

3. Método 
A fim de atingir o objetivo proposto no presente trabalho, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa de característica exploratória. Segundo  Creswell (2016), a pesquisa qualitativa é um 

meio para explorar e entender o significado que indivíduos ou grupos concedem a um fenômeno 

social ou humano. Por permitir comparações entre os objetos estudados, revelando assim as 

convergências e divergências entre eles, definiu-se pela adoção do estudo de casos múltiplos 

como método de pesquisa  (Eisenhardt, 1989).  

Optou-se por utilizar o método de seleção amostral não probabilístico e por conveniência. 

Nesse método, o pesquisador escolhe propositadamente cada componente da amostra (Martins 

& Theófilo, 2009). Foram realizadas 11 entrevistas em 5 empreendimentos de estilo de vida 

diferentes, totalizando 675 minutos de áudios que foram parcialmente transcritos, realizado a 



 

 

análise de conteúdo proposto por Bardin (2011), e codificados, utilizando o modelo de 

codificação fechado, com o auxílio do software de análise de dados qualitativos Atlas-ti. A fim 

de preservar o anonimato dos empreendimentos e empreendedores, apresentamos o quadro 1 

com os nomes fictícios. 

 Quadro 1: Quadros de empreendimentos de estilo de vida 

Empreendimento Atividades Entrevistados 

Número de 

entrevistas 

(média de 

duração) 

Irmãos Steak & Bar    

EEV1 

Localizado na cidade de Guarulhos e fundado em 

2019, o Irmãos Steak & Bar é uma casa de assados 

que uneo prazer pela culinária do sócio Davi com 

uma fonte de sustento para a sua família. 

Davi (chefe de 

cozinha e 

empreendedor)         

Douglas 

(empreendedor) 

3                                      

( 3h 19min) 

Hambúrguer Feliz              

EEV2 

No coração do bairro da Aclimação, na cidade de 

São Paulo, o Hamburguer Feliz, é uma 

harburgueria artesanal fundada no ano de 2016 

pelo empreendedor Thales, que, apesar da sua 

formação em direito, desde criança teve conexão 

com a culinária, ajudando a sua avó nos preparos 

dos almoços em família. 

Thales (chefe de 

cozinha e 

empreendedor)          

João (pai do 

empreendedor) 

2                                          

(2h 24min) 

Hamburguer do 

Capitão                  

EEV3 

Localizado próximo ao centro da cidade de São 

Paulo, O Hamburguer do Capitão oferece 

hambúrgueres clássicos, atendendo exclusivamente 

por delivery. Seu fundador, Júlio, é formado em 

gastronimia e desde criança era um aficionado por 

hamburguerias. 

Júlio (chefe de 

cozinha e 

empreendedor)                    

Beatriz (atendente e 

empreendedora) 

2                                          

(2h 11min) 

Micropadaria Joana               

EEV4 

Localizado no bairro do Cambuci, na cidade de São 

Paulo, a Micropadaria Joana é a realização de um 

sonho do empreendedor Breno. Formado em 

gastronomia e com uma ligação com a culinária 

desde criança, Breno iniciou a fabricação de pães 

artesanais na casa dos seus pais oferencendo as 

suas primeiras fornadas para familiares e amigos 

Breno (padeiro e 

empreendedor)          

Melinda (irmã do 

empreendedor) 

2                                                

(1h 22min)                     

Veleiro Tartaruga          

EEV5 

Ancorado na cidade de Ilhabela no estado de São 

Paulo, o Tartaruga é um veleiro de 31 pés que 

serve como moradia e fonte de renda para Luciano 

e sua esposa Mariza . Formado em hotelaria, 

Luciano trabalhou na Ilhabela, gerenciando uma 

pousada na ilha. No ano de 2019 , Luciano 

comprou um veleiro abandonado, iniciou uma 

reforma completa e hoje oferece passeios de barco 

e hospedagem no veleiro. 

Luciano (capitão e 

empreendedor)              

Mariza (primeira 

imediata e 

empreendedora) 

2                                                

(1h 59min)                     

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

 

4. Resultados 
Os dados analisados foram separados em três categorias de meios efetuais: Quem eu sou? 

– características, gostos e habilidades; O que eu sei? – conhecimentos, educação, treinamento, 

especialização e experiência; Quem eu conheço? – suas redes sociais e profissionais. 

Para a melhor apresentação dos dados e melhor aprofundamento das análises, os meios 

efetuais foram divididos em categorias analíticas abaixo apresentadas: 



 

 

- O meio efetual “Quem eu sou?” foi dividido em três categorias: identidade ligada ao 

estilo de vida; identidade empreendedora e identidade profissional.  

- O meio efetual “O que eu sei?” foi dividido em três categorias: conhecimento sobre 

empreendedorismo e gestão; conhecimento ligado ao estilo de vida; conhecimento em outras 

áreas. 

- O meio efetual “Quem eu conheço?” foi dividido em três categorias: rede de 

relacionamento de antigos trabalhos e empreendimentos; rede de relacionamento ligada ao 

estilo de vida; rede de relacionamento de familiares e amigos pessoais. 

 

O quadro 2 apresenta os resultados parciais dos vínculos das codificações das entrevistas 

aos meios efetuais anteriormente apresentados. 

Quadro 2: Padrões de correspondência aos meios efetuais 

Meios efetuais Exemplos Literatura 

Q
u

em
 e

u
 s

o
u

?
 

Identidade 

empreendedora 

Davi: “Eu sou o irmão mais velho, então desde os 12 anos meu pai 

já me levava pra fábrica, pra empresa, e eu ficava lá convivendo 

com esse meio empresarial.”                                                           

Júlio: ”Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos dez, doze anos de 

idade, com a família, o meu pai era comerciante, no ramo de 

artigos de couro, bolsas, carteiras, cintos, etc.” 

Sarasvathy 

2001;                

Read et al. 

2009 

Identidade profissional 

Thales: “Eu sou sócio e chefe de cozinha. Além de chefe de 

cozinha eu sou churrasqueiro, faço eventos de churrasco 

profissional, eventos grandes, churrascada, essas coisas aí ... Dou 

também curso de hambúrguer.”                                                                                                                                                             

Breno: "Talvez a melhor forma de me apresentar seja como 

padeiro, né? Ou então um faz-tudo." 

Identidade ligada ao 

estilo de vida 

Júlio: “Na verdade eu já tinha paixão desde criança por 

hambúrguer... sempre sentava no balcão, olhava aquilo e ficava 

vidrado. Eu pensava comigo: Um dia eu vou ser isso aí, vou ser 

chapeiro, vou fazer hambúrguer.”                                                                                                                                                                               

Thales: “Eu saia com a família para restaurantes, bares e tal, eu já ia 

direto para boca da cozinha, sabe? Nas pizzarias eu ia lá perto e 

ficava vendo fazer a pizza, pegava a massinha e não sei o quê ... Nos 

outros restaurantes eu ficava ali do lado, ficava perguntando ‘Como 

faz aquilo?’ ‘E aquilo lá? Eu ficava lá e queria ver como era a 

cozinha. A cozinha me fascinava! Me fascinava ver as coisas, as 

gorduras, muito louco!” 

O
 q

u
e 

eu
 s

ei
?

 

Conhecimento sobre 

empreendedorismo e 

gestão 

Davi: “Eu ficava na fábrica do meu pai convivendo com esse meio 

empresarial. Aprendi muita coisa, abri muita coisa errada. Então, 

acho que isso foi dando o alicerce pra hoje a gente conseguir tomar 

algumas decisões.”                                                                                                                                                                             

Luciano: "A gente foi crescendo, mas o mercado mudou muito, o 

tipo de fabricação das pranchas foi se automatizando, os 

equipamentos para automatizar eram muito caros e então 

decidimos encerrar as atividades." 

Sarasvathy 

2001;                

Read et al. 

2009 

Conhecimento ligado ao 

estilo de vida 

Luciano: "Rapaz eu aprendi a velejar olhando, né? Eu fui trabalhar 

nos veleiros e aí saia pra fazer deck e olhando, lendo, assistindo, 

buscando material de referência, até o dia que me deram o veleiro 

na mão e eu levei o veleiro pra ilha, levamos o veleiro pra Ubatuba 

sozinhos."                                                                                                                                   

Breno: "Ah, eu viajava muito, e eu conheci muitas padarias e 

confeitarias principalmente na Europa. Eu fiz estágio, fiz curso, e 



 

 

daí eu consegui aprender mais e, melhorar as minhas técnicas e daí 

vir e montar um negócio." 

Conhecimento em 

outras áreas 

Davi: “Mas algo muito positivo de trabalhar na indústria foi essa 

questão da automatização dos processos, entendeu? Como eu falei, 

cozinha tem que ter padrão, e você só consegue ter padrão quando 

você cria processos pra seguir aquilo. Então, essa coisa veio muito 

clara pra mim da indústria, porque na indústria você também não 

consegue produzir nada sem padrão.” 

Q
u

em
 e

u
 c

o
n

h
eç

o
?

 

Rede de relacionamento 

de antigos trabalhos e 

empreendimentos 

Davi: “No começo 3 dos 7 colaboradores contratados foram 

indicação minha, uma pessoa já tinha trabalhado comigo lá em 

Pompeia... teve uma pessoa de Guarulhos que eu chamei também 

pra área da cozinha, ela já tinha trabalhado comigo e estava 

disponível, então acabou dando certo.”  

Sarasvathy 

2001;                

Read et al. 

2009 

Rede de relacionamento 

ligada ao estilo de vida 

Mariza: "Muitas coisas a gente ganhou, nós temos uma amiga 

argentina, que com a pandemia voltou para a terra dela e nos deu 

um fogão pra barco, então foi um presente dela ... A gente teve 

muita ajuda de muitas pessoas aqui na ilha, que foram vendo a 

recuperação do barco, o esforço do Luciano de trabalhar 

praticamente sozinho ... Então sempre vinha alguém, “Ah, eu 

tenho tal coisa”, “Eu tenho uma bomba que eu não estou usando”, 

“Eu tenho uma placa solar”" 

Rede de relacionamento 

de familiares e amigos 

profissionais 

Breno: "Esse projeto começou com o pedido de alguns amigos 

para que fizesse pães rústicos, mas não pensei que seriam tantos 

pedidos. Então esse projeto começou comigo fazendo pães rústicos 

artesanais em casa e vendendo para amigos e vizinhos."                                                                                                                                                    

Thales: “Um dia conversei com um amigo meu que trabalhava em 

outro bar que tinha acabado de fechar e eu falei: Poxa cara, você 

não quer trabalhar comigo não? Ele aceitou e veio trabalhar 

comigo, foi o primeiro funcionário.” 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

 

No quadro 3 apresentamos a análise comparativa dos cinco casos analisados. Essa análise 

comparativa dos 5 casos enfatiza as convergências e divergências entre os casos, apresentando 

como os meios efetuaria contribuíram com a criação de um novo empreendimento de estilo de 

vida. 

 

 



 

 
 

Quadro 3: Contribuição dos meios efetuais na criação do EEV 

Literat. meios efetuais (Sarasvathy 

2001; Read et al. 2009) 
EEV1 EEV2 EEV3 EEV4 EEV5 

Quem eu sou?                                                                   

A) Identidade empreendedora;  

B) Identidade profissional;  

C) Identidade ligada ao estilo de 

vida 

A) Influência do pai 

empreendedor  

C) Afinidade com a culinária 

na fase adulta                            

 B) Identidade como 

responsável pela cozinha 

A) Influência dos pais 

empreendedores 

C) Início da afinidade com a 

culinária desde criança   

B) Identidade de chefe de 

cozinha 

A) Influência do pai e do tio 

empreendedores  

C) Início da afinidade com a 

culinária desde criança  

B) Se identifica como um "faz 

tudo" 

A) Influência da irmã 

empreendedora  

C) Início da afinidade com a 

culinária desde a infância  

B) Identidade de chefe de 

cozinha, padeiro e de um "faz 

tudo" 

A) Influência do pai 

empreendedor  

C) Início da afinidade com o 

mar desde criança  

B) Se identifica como um 

profissional do turismo, como 

um mecânico e como capitão 

O que eu sei?                                                            

A) Conhecimento sobre 

empreendedorismo e gestão;  

B) Conhecimento ligado ao estilo 

de vida;  

C) conhecimento em outras áreas 

A) Experiência profissional no 

empreendimento do pai                                                                  

B) Experiência profissional em 

outros empreendimento na área 

de alimentos                                                

B) Realiza cursos que desperta 

para o seu estilo de vida          

B) Curso universitário em 

gastronomia                              

C) O sócio utiliza seu 

conhecimento da faculdade 

para realizar ações de 

marketing      

C) Experiência profissional 

como advogado                                                                 

B) Experiência profissional em 

outro empreendimento na área 

de alimentos                                                

B) Realiza cursos que desperta 

para o seu estilo de vida               

A) Experiência profissional no 

empreendimento do pai                

B) Experiência profissional em 

outro empreendimento na área 

de alimentos                                                

B) Realiza pesquisas e leituras 

adquirindo conhecimento "por 

conta própria"                     

B) Curso universitário em 

gastronomia     

B) Curso universitário em 

gastronomia                                          

B) Experiência profissional em 

outros empreendimentos na 

área de alimentos                                     

C) Experiência profissional 

como agente de viagens                  

B) Realiza cursos que desperta 

para o seu estilo de vida 

A) Experiência profissional no 

empreendimento do pai              

B) Experiência profissional em 

outros empreendimentos na 

área do turismo                         

C) Experiência profissional 

como mecânico                        

B) Curso universitário em 

hotelaria e tecnólogo em 

turismo e gestão ambiental      

B) Realiza pesquisas e leituras 

adquirindo conhecimento "por 

conta própria.                  

Quem eu conheço?                                                                       

A) Rede de relacionamento de 

antigos trabalhos e 

empreendimentos;  

B) rede de relacionamento ligada 

ao estilo de vida;  

C) rede de relacionamento de 

familiares e amigos pessoais 

A) Utiliza a rede de 

relacionamento para 

contratação dos primeiros 

colaboradores e prestadores de 

serviços                                                                 

C) Sociedade familiar                 

C) Participação dos familiares 

ajudando no período anterior à 

inauguração e posterior à 

inauguração                                                          

C) A rede de relacionamento se 

tornam os primeiros clientes 

A) Utiliza a rede de 

relacionamento para a 

contratação dos primeiros 

colaboradores e prestadores de 

serviço                                                               

B) A rede de relacionamento 

incentiva à superar dificuldades 

e inaugurar o empreendimento                                

C) Participação dos familiares 

no período anterior à 

inauguração e posterior a 

inauguração                                                                

C)  Utiliza a rede de 

relacionamento para divulgação                                 

C) A rede de relacionamento se 

tornam os primeiros clientes 

A) Utiliza a rede de 

relacionamento para 

contratação dos primeiros 

colaboradores e prestadores de 

serviço                                      

C) Participação dos familiares 

no período anterior à 

inauguração e posterior a 

inauguração                                 

C) Sociedade familiar                     

C) Utiliza a rede de 

relacionamento para divulgação                              

C) A rede de relacionamento se 

torna os primeiros clientes 

A) Utiliza a rede de 

relacionamento para 

contratação dos primeiros 

colaboradores e prestadores de 

serviços.                                 C) 

Participação dos familiares 

ajudando no período anterior à 

inauguração                                         

C) A rede de relacionamento se 

tornam os primeiros clientes  

C) Sociedade familiar                        

B) A rede de relacionamento 

incentiva à superar dificuldades 

e inaugurar o empreendimento                        

C) A rede de relacionamento se 

tornam os primeiros clientes                                                    

B) A rede de relacionamentos 

colabora com doações de 

equipamentos para a 

inauguração do 

empreendimento. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

  



 

 

5. Discussão 
5.1. Empreendimentos de estilo de vida 

Os cinco empreendimentos de estilo de vida estudados foram fundados por indivíduos 

que alinharam a atividade empresarial com um hobby ou uma atividade que já realizavam e lhes 

trazia grande satisfação pessoal. Foi observado que esses empreendedores têm por objetivo 

obter recursos necessários para sustentar esse estilo de vida previamente definido e desejado, 

não priorizando os lucros e sua maximização, mas sim o equilíbrio entre a vida pessoal e 

familiar com a vida profissional, indo assim ao encontro do que já afirmavam as  pesquisas de 

Ateljevic e Doorne (2000) e Esen e Iscioglu (2017) sobre o empreendedorismo de estilo de 

vida. 

Nos casos analisados, encontramos empreendedores que despertaram para o seu estilo de 

vida na infância; como no caso do Thales (EEV2), que acompanhou sua bisavó e avó na cozinha 

desde criança; do Júlio (EEV3), que ficava vislumbrado com o hambúrguer na chapa quando 

saia com o seu pai para lanchar; e no caso do Luciano (EEV5), que desde criança gostava do 

mar e de surfar. Encontramos também empreendedores que despertaram para o seu estilo de 

vida na fase adulta, durante a faculdade ou após formado; como o caso de Davi (EEV1), que 

iniciou sua afinidade com a gastronomia preparando refeições para os filhos e esposa; e o caso 

do Breno (EEV4), que se alinhou com o seu estilo de vida durante a faculdade de gastronomia. 

5.2. Meio efetual “Quem eu sou?”  

A evolução da identidade durante o período que antecede a criação do empreendimento 

de estilo de vida foi perceptível nas análises dos resultados. Em suma,  os achados referente à 

identidade do presente estudo vem de encontro ao proposto por Nielsen e Lassen (2012) em 

complemento à teoria da effectuation de Sarasvathy (2001). De acordo com a teoria da 

effectuation, a identidade é um meio efetual pré-concebido e relativamente estático durante o 

processo empreendedor. Segundo Sarasvathy (2001), o meio efetual “Quem eu sou?”  “consiste 

nas características/circunstâncias relativamente inalteradas do tomador de decisão”. No 

entanto, Nielsen e Lassen (2012), em sua pesquisa, nos apresentam que a identidade é um meio 

dinâmico e não estático, que está em constante mudança e evolução, sendo um meio efetual em 

construção durante o processo empreendedor. A percepção da evolução da identidade, 

especificamente ligada ao estilo de vida, nas análises realizadas vem de encontro aos estudos 

de Lima e Lopes (2019) e o conceito da hipertrofia da identidade de estilo de vida (HIEV).   

Para Lima e Lopes (2019), a hipertrofia da identidade de estilo de vida é a evolução, 

crescimento e transbordamento da identidade ligada ao estilo de vida. A identidade ligada ao 

estilo de vida, em seu despertar, ocupa um pequeno espaço dentre diversas possíveis identidades 

do futuro empreendedor. No entanto, com o passar do tempo, a identidade ligada ao estilo de 

vida evolui, cresce até o momento do seu transbordamento. Nesse estágio o futuro 

empreendedor passa a se ver mais como uma pessoa que desenvolve atividades alinhadas ao 

seu estilo de vida (ex.: ser velejador, ser chefe de cozinha, ser padeiro) em vez de outras 

identidades. Nesse sentido, o HIEV, observado nos casos do presente estudo, conduz o futuro 

empreendedor a desenvolver atividades ligadas ao seu estilo de vida que o faz despertar a 

empreender com o que realmente lhe traz realização e prazer. 

Além das atividades mencionadas no parágrafo anterior, a identidade profissional faz com 

que o empreendedor de estilo de vida se apodere da execução da atividade principal do seu 

empreendimento. Ao fazer isso, traz para si uma sensação de segurança e reduz custos no 

momento da constituição do empreendimento de estilo de vida. Segundo Watson (2013), a 

forma como os indivíduos se envolvem nas suas atividades empreendedoras estão diretamente 



 

 

relacionadas à sua orientação de vida e também à sua identidade.  Esse conceito é facilmente 

observado nos empreendedores analisados no presente estudo, em que a sua identidade ligada 

ao seu estilo de vida e ao seu papel no empreendimento faz com que ele se identifique como 

um empresário e, simultaneamente, execute tarefas operacionais chaves do seu 

empreendimento como ser padeiro, ser churrasqueiro, ser chapeiro e ser velejador.  

5.3. Meio efetual “O que eu sei?”  

O meio efetual “O que eu sei?” foi observado em todos os empreendimentos analisados 

e em todas as suas dimensões. Segundo a teoria da efetuação, o indivíduo faz uso de suas 

habilidades e conhecimento previamente adquirido durante o processo empreendedor. Esse 

meio efetual inclui a sua educação, o seu treinamento e a sua experiência (Sarasvathy, 2001). 

Para Read et al., (2009), o futuro empreendedor utiliza o seu conhecimento para ter direção, 

criar novas oportunidades e novos artefatos. Essa utilização do conhecimento em favor da 

criação de novas oportunidades e empreendimentos, foi observada nos empreendimentos de 

estilo de vida estudados. Nesse mesmo estudo, Read et al., (2009) consideram que as três 

dimensões do meio efetual “O que eu sei?” abordadas neste trabalho são relevantes para o 

empreendimento, e que a força gerada por esse meio efetual contribui de forma positiva para o 

desenvolvimento do novo empreendimento. 

O conhecimento ligado ao estilo de vida é um meio efetual controlável pelo futuro 

empreendedor, que o faz reconhecer as oportunidades em se iniciar um empreendimento que 

lhe traga satisfação e prazer. A percepção de valor originado do seu conhecimento e adquirido 

por meio da observação, dos cursos, das pesquisas ou trabalhos realizados em outros 

empreendimentos, permite que o futuro empreendedor reconheça e visualize um leque de novas 

oportunidades. Segundo Fisher (2012), as oportunidades visualizadas pelo futuro empreendedor 

através meio efetual “O que eu sei?” são mais acionáveis, facilitando a tomada de decisão e 

contribuindo para a criação no novo empreendimento. 

A observação da evolução do meio efetual “O que eu sei?”, com ênfase ao conhecimento 

ligado ao seu estilo de vida, nos casos analisados traz contribuições significativas para a teoria 

da efetuação. Foi possível observar que o conhecimento empregado na constituição de um novo 

empreendimento de estilo de vida, por vezes, teve início de uma forma despretensiosa, como 

uma curiosidade e de forma descomprometida; foi evoluindo, se aperfeiçoando e ganhando 

volume ente os demais meios efetuais. Sendo assim, no decorrer da vida do empreendedor, o 

meio efetual “O que eu sei?” pode evoluir e se expandir com o contínuo acúmulo de 

conhecimento do empreendedor, podendo se tornar um processo em permanente evolução. Esse 

dinamismo encontrado no meio efetual “O que eu sei?” está em consonância com o os estudos 

de  Nielsen e Lassen (2012) e Lima et al. (2020) que abordam o meio efetual “Quem eu sou?”. 

Nesse sentido, os achados referentes ao meio efetual “O que eu sei?”, observado na criação dos 

empreendimentos de estilo de vida estudados, complementam a literatura da efetuação, que 

entende que os meios efetuais são “relativamente inalterados” (Sarasvathy, 2001).   

Durante as entrevistas e análises, foi possível identificar o raciocínio causal em situações 

vividas pelos empreendedores, como nos casos do Davi (EEV1) e do Breno (EEV4), em que 

ao decidirem iniciar um novo empreendimento, buscaram a ajuda de agências de apoio ao micro 

e pequeno empreendedor para orientação e elaboração de um plano de negócios. Davi também 

fez um mapeamento nos bairros da cidade da Guarulhos a fim de determinar o melhor local 

para iniciar o empreendimento. A alternância da utilização do raciocínio causal e do raciocínio 

efetual durante o processo empreendedor foi observado em pesquisas anteriores, envolvendo as 

pequenas e médias empresas. Foram observados a alternância do uso da abordagem causation 



 

 

e effectuation durante o crescimento das pequenas e médias empresas (Sarasvathy & Dew, 

2005), dependendo do seu tamanho (Ciszewska-Mlinaric et al., 2016) e dependendo do 

contexto da decisão a ser tomada (Hauser et al., 2019).  

Apesar de pouco evidenciado em pesquisas anteriores, foi observado, em algum dos casos 

estudados, a colaboração entre os meios efetuais, onde um meio efetual atua impulsionando 

outro meio efetual. Nas análises, o meio efetual “O que eu sei?” foi impulsionado pelos demais 

meios efetuais, contribuindo para que o empreendedor adquirisse e aperfeiçoasse seu 

conhecimento, que foi utilizado na criação do futuro empreendimento de estilo de vida. Essa 

colaboração entre meios efetuais pôde ser observada no caso do Davi (EVV1), que teve o 

incentivo do seu cunhado para iniciar o curso de assados, que o impulsionou a vivenciar o seu 

novo estilo de vida.  

Em algumas situações, o meio efetual “O que eu sei?” foi percebido de forma negativa, 

não contribuindo com a criação do novo empreendimento. É o que foi observado no caso do 

Thales (EEV2), em que ele percebe e reconhece as suas competências e seu domínio sobre as 

atividades vinculadas ao seu estilo de vida, no entanto, esse conhecimento trouxe um falso 

entendimento de autossuficiência ao futuro empreendedor, pois lhe conhecimentos de gestão, o 

que lhe impôs barreiras e dificuldades no começo do seu novo empreendimento. Também foi 

observado a atuação desse meio efetual na não contribuição com a criação no novo 

empreendimento no caso do Davi (EEV1), em que, ao perceber a sua falta de conhecimento em 

gestão, entendeu que ainda não era momento de iniciar um novo empreendimento. Sendo assim, 

Davi buscou aprimorar a sua competência em gestão por meio do trabalho em outros 

empreendimentos e, em seguida, com a sua falta de conhecimento solucionada, entendeu que 

era momento de criar o empreendimento ligado ao seu estilo de vida. 

5.4. Meio efetual “Quem eu conheço?” 

O meio efetual “Quem eu conheço?” faz uso da rede de relacionamento do empreendedor 

para gerar alternativas, oportunidades e recursos para a criação de novos empreendimentos, 

artefatos e mercados, quando este ainda não existir (Read et al., 2009; Sarasvathy, 2009).  Os 

empreendedores de estilo de vida abordados nesse estudo se utilizaram de diversas maneiras e 

diversas vezes do meio efetual “Quem eu conheço?” durante o processo empreendedor de 

criação do empreendimento de estilo de vida. Para Davidsson & Honig (2003), ter o incentivo 

da rede de relacionamento influencia o futuro empreendedor de forma positiva na criação de 

um novo empreendimento. 

A utilização do meio efetual “Quem eu conheço?” para a criação do novo 

empreendimento ligado ao estilo de vida, foi subdividida em três dimensões no presente estudo. 

A primeira dimensão analisada refere-se à rede de relacionamento vinculada à antigos trabalhos 

e empreendimentos. Esse tipo de relacionamento se mostrou relevante por contar com as 

habilidades sociais do empreendedor para aquisição de informações e para obtenção de recursos 

essenciais (Baron & Jintong Tang, 2009), contribuindo de forma positiva na criação do novo 

empreendimento. O desenvolvimento dessas habilidades sociais pôde ser observado na ação do 

Davi (EEV1) em recrutar três pessoas da sua rede de relacionamento de antigos trabalhos para 

compor a equipe de funcionários que participou da inauguração do empreendimento. O mesmo 

se observou com o Breno (EEV4), que contratou como primeira funcionária uma colega de 

trabalho dos tempos da agência de turismo. 

Ao observar a contribuição na criação do novo empreendimento pela rede de 

relacionamento ligada ao estilo de vida do empreendedor, ela está associada ao 

compartilhamento dos mesmos gostos e desafios, como ocorrido com o Thales (EEV2), quando 



 

 

seu amigo orienta para inaugurar o empreendimento mesmo com a falta de alguns documentos 

burocráticos. Há por parte do amigo, que também é empreendedor na área de alimentos, um 

incentivo, inspirando Thales na continuação do seu processo empreendedor.  Nesse sentido, o 

meio efetual “Quem eu conheço?” auxilia na criação de oportunidades, trazendo confiança e 

reduzindo as incertezas das partes envolvidas (Nielsen & Klyver, 2020).      

Nas análises, foi possível observar a utilização do meio efetual “Quem eu conheço?” na 

criação do novo empreendimento através do apoio e dedicação dos familiares e de amigos 

próximos, como no caso do pai do Davi (EEV1), da mãe do Thales (EEV2) e dos amigos do 

Luciano (EEV5). Esse contexto vai de encontro com a teoria da effectuation, onde o processo 

empreendedor é entendido como um processo de co-criação, envolvendo e utilizando os 

recursos, incluindo as pessoas próximas ao empreendedor. Para Davidsson & Honig (2003), ter 

o incentivo e o envolvimento dos pais e amigos próximos motiva o futuro empreendedor para 

a abertura e manutenção de um pequeno empreendimento. 

Seguindo os achados nos meios efetuais anteriores, o meio efetual “Quem eu conheço?” 

possui características dinâmicas e mutáveis ao longo do período de criação de um novo 

empreendimento. Isso coincide com o que já informa a literatura sobre redes de relação no 

empreendedorismo, segundo a qual a rede de cada empreendedor varia, frequentemente 

expandindo-se, ao longo do processo empreendedor. Esse foi o caso de Thales, do EEV2. Seus 

pais, em um primeiro momento, não concordaram com a mudança profissional do filho e não 

incentivaram a criação do novo empreendimento. Ao perceber que aquela decisão traria 

realização para o filho, começaram a apoiá-lo e utilizaram os seus próprios meios efetuais, 

incluindo a sua própria rede de relacionamento, para contribuir com a criação do novo 

empreendimento. O dinamismo do meio efetual “Quem eu conheço?” pode estar relacionado 

com o indivíduo que compõe a rede de relacionamento do empreendedor mas também pode 

estar relacionado com a melhora das habilidades sociais do futuro empreendedor utilizando 

melhor o meio efetual “Quem eu conheço?” durante o processo de criação do seu 

empreendimento ( Nielsen & Klyver, 2020). 

Ao se aprofundar as análises desse meio efetual, é possível observar a formação uma rede 

em contínua expansão, onde cada novo indivíduo que compõe o meio efetual “Quem eu 

conheço?” traz consigo os seus meios efetuais, incluindo a sua própria rede de relacionamento 

para colaborar com a criação do novo empreendimento, conforme observado no EEV2 do 

Thales, quando seu pai faz uso da sua rede de relacionamento para viabilizar a abertura do novo 

empreendimento do filho. Por se tratar de um empreendimento de um familiar próximo em que 

os laços familiares são consideradas fortes devido ao nível de reciprocidade relacional e 

confiança entre os envolvidos (Davidsson & Honig, 2003), observa-se uma participação, quase 

que imersa, dos pais e familiares no novo empreendimento, como se eles fizessem parte do 

novo empreendimento, como observado no EEV1 e no EEV2. 

A colaboração entre os meios efetuais e a atuação do meio efetual “Quem eu conheço?” 

de maneira a não contribuir com a criação do novo empreendimento ligado ao estilo de vida foi 

observada nas análises desse meio efetual. Como o ocorrido com o Luciano (EVV5), que ao 

intensificar as atividades ligadas ao se estilo de vida e compartilhar com os seus amigos a sua 

decisão de morar em um veleiro, acabou não recebendo o incentivo deles. Também foi possível 

observar esse meio efetual impulsionando o meio efetual “Quem eu sou?” e “O que eu sei?” no 

momento em que o tio do Thales (EEV2) incentiva o sobrinho a fazer o que realmente gosta. 

Isso demonstra como a rede de relacionamento é relevante pois permite o fluxo entre os meios 

e impulsiona os outros meios efetuais e recursos (Nielsen & Klyver, 2020). 



 

 

6. Conclusão 
O presente estudo teve como objetivo oferecer explicações sobre como a efetuação e os 

seus meios de se efetuar contribuem na criação de novos negócios no empreendedorismo de 

estilo de vida. Uma das contribuições deste artigo foi, juntamente com os trabalhos de Lima e 

Lopes (2019) e Lima et al. (2020), trazer o empreendedorismo por estilo de vida para o centro 

do debate do estudo do empreendedorismo, associando esse novo conceito de empreender 

diretamente ao campo do empreendedorismo.  

O trabalho trouxe novos achados ao analisar como a teoria da effectuation se aplica a esse 

tipo de empreendedor e na criação do seu empreendimento de estilo de vida. O primeiro ponto 

evidenciado por esta pesquisa é que a teoria da effectuation oferece um arcabouço teórico 

bastante útil para interpretar processos de constituição de novos empreendimentos de estilo de 

vida.  Porém, as análises dos dados, evidenciaram algumas características específicas 

relacionadas ao papel dos meio efetuais em empreendimentos de estilo de vida que, até então, 

foram pouco abordadas pela literatura. São elas: a) o dinamismo dos meios efetuais “O que eu 

sei?” e “Quem eu conheço?” em complemento ao dinamismo do meio efetual “Quem eu sou?” 

já abordado por Nielsen e Lassen (2012); b) os papeis ambíguos e contraditórios dos meios 

efetuais na criação do novo empreendimento de estilo de vida.  

Em relação à primeira característica, a pesquisa revelou que os meios efetuais 

relacionados ao empreendedor de estilo de vida não são estáticos, ao contrário, eles possuem 

um dinamismo. Assim, novas identidades, relacionamentos e conhecimentos são agregados 

continuamente nos momentos de constituição do novo empreendimento, dando mais robustez 

aos meios efetuais que o empreendedor possuía ao conceber o empreendimento. 

A segunda característica aponta para a ambiguidade dos meio efetuais em novos 

empreendimentos de estilo de vida, como no caso do meio efetual “O que eu sei?”, em que o 

empreendedor, nutrido do seu conhecimento ligado ao seu estilo de vida, se entende suficiente 

para iniciar um novo empreendimento, ofuscando assim a relevância do conhecimento em 

gestão para o sucesso da criação de um novo empreendimento. Também foi observado 

ambiguidade e contradição no meio efetual “Quem eu conheço?”, onde a rede de 

relacionamento do empreendedor, ao mesmo tempo que serviu como apoio fundamental para o 

novo empreendimento, teceu duras críticas ao observar a decisão de empreendedores em 

abandonaram trajetórias profissionais “convencionais” e aventuraram-se na busca de um sonho 

associado ao respectivo estilo de vida. 

 Assim, o presente estudo ganha relevância ao contribuir com o diálogo sobre a 

abordagem da teoria effectuation em empreendimentos de estilo de vida, preenchendo uma 

lacuna sobre esse. 

Expandir os estudos em empreendimentos de estilo de vida, realizando novas pesquisas 

empíricas em diversos estados brasileiros e de diversas áreas de atuação pode ser uma 

oportunidade de futuras pesquisas, trazendo maior robustez aos achados do presente estudo. 

Outra sugestão para pesquisas futuras é o aprofundamento dos estudos na colaboração entre os 

meios efetuais na criação de novos empreendimentos de estilo de vida. 
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Resumo 

Entender como a prática da effectuation (ou efetuação) ocorre em situações de crise, auxiliando 

empreendimentos na superação de dificuldades, é relevante para se conhecer e usar melhor 

ações de empreendedores frente a adversidades. Neste artigo, objetiva-se sintetizar resultados 

de pesquisas empíricas sobre as respostas da efetuação a crises com a intenção de oferecer 

resultados já potencialmente úteis a novas pesquisas e à prática dos empreendedores. Assim, 

com uma revisão sistemática de literatura (RSL), foram mapeadas as publicações sobre o tema 

destacando-se principalmente suas contribuições, registrando-se seus métodos de pesquisa, seus 

fundamentos e os tipos de crise estudados. Os artigos tratados vêm das bases de artigos Scopus 

e Web of Science. São 14 artigos tratando de cinco tipos de crise respondidas com o uso da 

efetuação. O presente estudo contribui para o entendimento do comportamento empreendedor 

em contextos de crise e a evidenciação de necessidades e caminhos relativos a novas pesquisas. 

Palavras-Chave: Empreendedorismo, Effectuation, Causation, Crise 

 

1 – Introdução 

A efetuação, como comportamento empreendedor, mostra-se útil frente a situações de 

crise, em que não é possível o empreendedor realizar ações preditivas para superação de 

dificuldades (Sarasvathy & Dew, 2005). A ideia de que a efetuação permite aos 

empreendedores encontrar novos caminhos, buscar soluções e realizar seus objetivos, mesmo 

em contextos de extrema restrição de recursos, utilizando dos seus meios efetuais (quem eles 

são, o que eles sabem e quem eles conhecem – Sarasvathy, 2001), faz com que a efetuação 

ganhe destaque e desperte interesse da sociedade, sendo um caminho viável a aplicável para a 

superação de crises. Nesse sentido, aprofundar e disseminar o conhecimento sobre a efetuação 

no enfrentamento de crises é um caminho para que os empreendedores e seus empreendimentos 

sejam resilientes e continuem a gerar o atendimento de necessidades, renda e desenvolvimento 

nas sociedades.  

Em um passado recente, diversos países, suas populações e seus empreendedores se 

depararam com diferentes tipos de crise, de diversas origens. A pandemia do coronavírus e a 

crise de migração e econômica originada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia são as crises 

mais recentes. No começo do século XXI, houve o estouro da bolha das empresas denominadas 

“pontocom”, o impacto nas bolsas de valores de todo o mundo e a consequente contração 

econômica mundial. No dia 11 de setembro de 2001, um ataque terrorista nas torres gêmeas, na 



 

 

cidade de Nova Iorque, desencadeou uma guerra contra o terrorismo, desestabilizando a paz 

mundial e os seus mercados. Em janeiro de 2011, um desastre natural sem precedentes na região 

serrana do Rio de Janeiro, gerou destruição e morte, impactando as comunidades e muitos 

empreendimentos (Nelson & Lima, 2020; Wenzel et al., 2021).  

No início do ano de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou Emergência 

de Saúde Pública de Importância Internacional devido a uma nova síndrome respiratória 

originária da República Popular da China no final de 2019 e, em seguida, declarou pandemia. 

O novo tipo de coronavírus, responsável pela síndrome respiratória aguda denominada Covid-

19, se espalhou rapidamente pelo mundo e vem deixando um rastro de infectados, mortes e 

impactos econômicos. No mundo, até o final de maio de 2021, haviam sido confirmados mais 

de 170 milhões de casos com aproximadamente 3,5 milhões de óbitos. Somente no Brasil, 

foram confirmados mais de 16 milhões de casos da doença, com aproximadamente 463 mil 

óbitos (Saúde, 2021). Os países adotaram o distanciamento social e o lockdown como uma 

alternativa para a sua contenção, objetivando a redução de mortes (Liguori & Winkler, 2020). 

A efetuação é útil em situações de crise e de incerteza, uma vez que a prática efetual 

aborda o empreendedor não como um ator que toma ações preditivas a fim de alcançar um 

objetivo predeterminado, mas apresenta uma outra face de um empreendedor que vai 

construindo um futuro no decorrer da sua ação empreendedora (Dew et al., 2009; Nelson & 

Lima, 2020). Diante disso, o presente artigo visa a responder a seguinte questão de pesquisa: 

Como os empreendedores utilizam a efetuação para empreender e superar dificuldades em 

situações de crise? 

Para tanto, realizamos uma revisão sistemática da literatura (RSL). O objetivo do 

trabalho foi sintetizar resultados de pesquisas empíricas sobre as respostas da efetuação a crises 

com a intenção de facilitar novas pesquisas empíricas e oferecer resultados já potencialmente 

úteis para novas pesquisas e a prática de empreendedores. Foram mapeadas as publicações 

sobre o tema, destacando-se principalmente suas contribuições, mas registrando-se também 

seus métodos de pesquisa, seus fundamentos e os tipos de crise estudados. As publicações 

mapeadas foram artigos de pesquisa empírica recuperados das bases de dados da Scopus e Web 

of Science a partir de buscas usando palavras-chaves “effectuation” and “cris*s” and 

“entrepren*”. 

O presente estudo contribui para a clarificação sobre o tema e a identificação de novos 

caminhos para mais pesquisas e para as práticas visando o empreendedorismo a partir do melhor 

entendimento do empreendedorismo e da efetuação em situações de crise. Contribui também 

por caracterizar a evolução da teoria da efetuação em um ambiente ainda pouco explorado pela 

academia, evidenciando a necessidade de novos estudos da efetuação em contextos de crise. 

 

2 - Referencial Teórico 

2.1 - Empreendedorismo em contexto de crise 

O empreendedorismo como campo de pesquisa vem ganhando impulso com a qualidade 

das publicações e crescimento nos últimos anos. Também vem amadurecendo como ciência, 



 

 

atraindo o interesse de pesquisadores de outras áreas, contribuindo com a solidez e legitimidade 

do campo (Lima & Lopes, 2019). Junta-se a isso, no período pré-Covid-19 atravessado até 

então, uma das maiores crises econômicas já vivenciadas no Brasil (Lima & Lopes, 2019), 

ocasionando uma migração de trabalhadores, se desligando de organizações em crise e se 

tornando, em sua maioria, auto empreendedores, buscando novas oportunidades de geração de 

renda e crescimento econômico. Em pesquisa realizada no mês de janeiro de 2020 (IBGE, 

2020), foi constatando o alto índice de informalidade dos trabalhadores brasileiros, 

ultrapassando os 50% em algumas das grandes cidades brasileiras. 

Esse movimento aquece o ambiente empreendedor, tornando-o um ambiente repleto de 

novos fenômenos, situação propícia para novas pesquisas, testes empíricos e análises críticas, 

gerando descobertas e achados acadêmicos, suprimindo assim as críticas sobre as pesquisas 

empreendedoras e a efetividade das teses abordas conforme artigos de Arend et al. (2015) e 

Grégoire & Cherchem (2019). 

Uma crise está relacionada a mudanças sistêmicas, inesperadas e que podem variar na sua 

intensidade (Buchanan & Denyer, 2013). A crise é uma situação com pouca possibilidade de 

ocorrência, mas quando ocorre, as suas consequências são rapidamente conhecidas. Frente a 

sua intensidade e a sua abrangência, em um contexto de crise, é necessária uma rápida ação 

pelas pessoas por ela impactadas, podendo, dependendo da reflexão do indivíduo impactado, 

representar uma oportunidade ou uma ameaça (Doern, 2016). 

Ansell e Boin (2019 p. 1081) definiram crise como: Quando um grupo de pessoas, uma 

organização, uma comunidade ou sociedade percebe uma ameaça aos valores compartilhados 

ou sistemas de sustentação da vida que exige uma resposta urgente em condições de profunda 

incerteza (tradução nossa). Nesse sentido, a crise é um fenômeno que traz consigo uma força 

capaz de criar uma ruptura ou tem potencial para uma futura ruptura organizacional, com o 

risco de afetar a sua lucratividade, o seu crescimento e possivelmente a sua própria existência 

(Lerbinger, 2012).  

A crise e a sua definição, necessariamente se associa a fatores temporais, como tempo, 

lugar e escopo (Kraus et al., 2020). Sendo assim, uma crise se diferencia de um problema pois 

inclui o senso de urgência. Embora alguns problemas sejam urgentes, há uma lacuna entre a 

condição observada e a desejada (Ratten, 2020). 

Ratten (2020) divide as crises em seis tipos:  crises naturais, crises tecnológicas, crises 

organizacionais, crises de saúde, crises políticas e crises financeiras. As crises naturais são 

fenômenos da natureza, uma ação de força maior, sem interferência ou culpa humana. São 

exemplos de crises naturais os furacões, tornados, terremotos, inundações, deslizamentos entre 

outros. 

Crises tecnológicas são fenômenos que têm a interferência humana associada, pois 

resultam de manipulação dos recursos presentes em seu ambiente. Ao se rodear de tecnologia, 

o indivíduo aumenta a possibilidade de um risco que não existia, como, por exemplo, as usinas 

nucleares, empresas de extração de minério, o uso de smartfones para operações bancárias e os 

carros autônomos. As empresas são culpadas e responsabilizadas por esse tipo de crise. 



 

 

Já as crises organizacionais ocorrem quando grupos, indivíduos ou mesmo empresas 

concorrentes usam de ações ilícitas para prejudicar a reputação de outra organização. Também 

podem ocorrer por atos ilegais ou imorais realizados pelos gestores ou membros da alta 

administração da empresa. Falsificação, atentados na linha de produção, rumores, invasão e 

subtração de dados sigilosos são alguns exemplos desse tipo de crise. O envolvimento em 

fraudes, subornos, roubos, são outros exemplos de crises organizacionais 

A crise de saúde tem como causa uma doença, e de difícil rastreamento, como o caso 

do coronavírus e SARS. As crises de saúde têm ocorrência esporádica e surpreendente. Assim, 

as crises de saúde impactam fortemente o indivíduo e a sua rotina, pois exige uma nova maneira 

de viver. 

Crises políticas relaciona-se às tensões competitivas entre diferentes países 

ocasionando conflitos e guerras. Os seus efeitos podem causar prejuízos tanto econômicos 

quanto sociais. No âmbito internacional, a invasão russa no território ucraniano, iniciou uma 

guerra entre os dois países e uma das maiores crises migratórias da atualidade. No contexto 

brasileiro, é possível associar a crise política como tensões partidárias e conflitos entre 

instituições e poderes nacionais. Podemos utilizar como exemplo a crise motivada pelo 

impeachment ou a crise institucional entre os poderes legislativo e executivo. 

Crises financeiras são eventos e situações em que há uma repentina desvalorização de 

ativos financeiros e ou instituições. As crises financeiras tem o poder de impactar diversos 

setores e empresas, como a crise financeira de 2008, que teve sua origem no sistema hipotecário 

dos Estados Unidos e afetando diversos outros setores de economia, causando falências de 

empresas e aumento na taxa de desemprego. 

A incerteza associada a uma crise, quando não há a previsibilidade da sua duração, 

pode levar o indivíduo a um questionamento difícil: o de agir ou não agir. Caso nenhuma ação 

seja realizada pode haver uma intensificação da crise, mas essa pode ser piorada se esta ação 

não é realizada de forma cuidadosa (Ratten, 2020),  

Nesse contexto de crise, é necessário tomar decisões sobre o tipo de ações necessárias 

e os recursos necessários (Milstein, 2015). Assim, em tempos de crise, os recursos se tornam 

mais escassos, as decisões podem ser planejadas, não planejadas, ou, alternativamente, podem 

ser mescladas, incluindo algumas ações preditivas com ações tomadas na medida que a crise 

ocorre (Ratten, 2020). 

 

2.2 – Efetuação 

Sarasvathy (2001) propôs a teoria da efetuação após constatar uma lacuna entre as teorias, 

que até então eram referenciadas na literatura, e que não conseguiam abordar todos os 

fenômenos, inclusive fenômenos complexos, que envolvem o campo do empreendedorismo. 

Essa nova lente teórica empreendedora surgiu como o oposto à abordagem causation (ou 

causação). A causação considera as ações predeterminadas e planejadas pelo empreendedor, e 

que até o surgimento da teoria da efetuação, era extensamente vinculada ao empreendedorismo. 



 

 

Observando que alguns empreendedores tomavam decisões dos seus empreendimentos 

não alicerçados em dados previamente apurados e fatores previamente determinados, foi 

percebida a necessidade de uma nova abordagem para esse comportamento empreendedor. Já 

a atitude empreendedora, que identifica ou reconhece uma oportunidade, e na sua sequência 

executa tarefas para desenvolver e explorar essa oportunidade é caracterizadas como causation 

(Sarasvathy, 2001). 

A elaboração de um plano de negócios, a realização de pesquisas de mercado, o estudo 

da sua área de atuação e dos empreendimentos que dela participam, a aquisição de recursos para 

a execução do plano de negócios, a adaptação desse plano à realidade no decorrer do tempo 

para criar e sustentar uma vantagem competitiva são comportamentos da causação. Na 

causação, no momento de iniciar um novo negócio, o empreendedor se armaria de informações, 

dados, pesquisas e planejamento para atingir um fim definido (Sarasvathy, 2001; Sarasvathy & 

Dew, 2005).  

Na abordagem da efetuação, o empreendedor não necessariamente inicia o seu projeto 

identificando uma oportunidade. O empreendedor, em um primeiro momento, identifica os 

meios que tem disponível no momento através da reflexão sobre: Quem eu sou? O que sei? 

Quem são as minhas redes de relacionamento? e em ato contínuo combina esses meios e inicia 

a ação empreendedora. Na abordagem da efetuação, o empreendedor identifica e se apodera 

dos meios que tem à disposição para vislumbrar, projetar e concretizar planos futuros (Dew, 

2003; Sarasvathy, 2001). 

A efetuação envolve um processo decisório dinâmico que viabiliza a ação empreendedora 

ao se utilizar dos meios a sua volta para a criação de novos empreendimentos em um ambiente 

incerto (Scazziota et al., 2020). Sendo assim, o empreendedor que utiliza da abordagem da 

efetuação enxerga a possibilidade de um empreendimento e realiza um conjunto de ações, se 

utilizando de meios disponíveis, para a concretização do seu objetivo. Na abordagem da 

efetuação, o empreendedor pode ter como incerto o sucesso do seu negócio ou produto no 

mercado de atuação ou até mesmo tem dúvidas se esse mercado realmente existe (Dew, 2003; 

Sarasvathy, 2001; Sarasvathy & Dew, 2005). 

Na teoria da efetuação, há cinco princípios: Pássaro na mão: Iniciar com os recursos 

disponíveis no momento questionando: Quem eu sou? O que eu sei? Quem eu conhece?. Perda 

aceitável: Gastar apenas o que puder perder. Na abordagem da causação a estratégia 

empreendedora visa a maximização dos lucros, já na efetuação é sugerido que se determine a 

quantidade de perda aceitável e desenvolva estratégias com os recursos limitados disponíveis. 

Colcha de retalhos: Se utilizar das alianças e recursos humanos que tenham interesse em 

participar do projeto visando à redução ou mesmo a eliminação das barreiras de entradas 

Limonada: Lidar com as contingências que surjam de maneira inesperada ao longo da jornada. 

Piloto no avião: Focar nas atividades que se tem controle para a cocriação do futuro. Se é 

possível controlar o futuro não é preciso prevê-lo (Archer et al., 2009; Sarasvathy, 2001; 

Sarasvathy & Dew, 2005). 

 



 

 

3 - Metodologia 

A fim de responder a pergunta de pesquisa do presente estudo, realizamos uma 

pesquisa qualitativa de característica exploratória. A RSL - revisão sistemática de literatura, foi 

utilizada como método de pesquisa por utilizar procedimentos organizados, transparentes e 

replicáveis durante o processo da pesquisa (Littel et al., 2008). Sua finalidade é mapear e avaliar 

a produção científica disponível sobre o tema abordado, permitindo ao pesquisador visualizar 

redes de pensamentos e conceitos (Tranfield et al., 2003). A RSL vem sendo utilizada de forma 

frequente no campo do empreendedorismo para o conhecimento das publicações científicas, o 

escopo dos estudos empíricos e o seu aprofundamento (Dvouletý et al., 2020).  

Ao entender que a RSL é a abordagem metodológica adequada para a resposta a nossa 

pergunta de pesquisa, elaboramos um protocolo de pesquisa e realizamos o planejamento para 

a execução da presente revisão sistemática. Nos embasamos da própria pergunta de pesquisa, 

para determinarmos as palavras-chaves e definimos os critérios adicionais de buscas, refinando 

os filtros da pesquisa. As palavras-chaves determinadas foram: effectuation, crise e 

empreendedorismo, e suas variações. 

Utilizamos duas das principais bases de dados científicas das ciências sociais aplicadas 

para o levantamento dos artigos desta pesquisa, a Scopus (Elsevier)e a Web of Science. Essas 

bases de dados foram escolhidas por reunirem uma série de produções científicas em todas as 

disciplinas e com abrangência mundial. Como referência, apenas a Scopus indexa mais de 

24.600 publicações de 5.000 editores, oferecendo a possibilidade de uma pesquisa mais 

abrangente.  

Os parâmetros utilizados na pesquisa das bases de dados e presentes no protocolo de 

pesquisa foram: para a base de dados da Scopus realizamos uma primeira pesquisa com os 

parâmetros da página “Start exploring” selecionado o item “documents”. No campo “Search 

documents” foram adicionadas as seguintes palavras-chaves: “effectuation” and “cris*s” and 

“entrepren*”. Foi solicitado que a base de dados realizasse a pesquisa nos seguintes campos: 

“Article Title, Abstract e Keywords”. Na aba “Refine results” foi selecionado no campo 

“Document type” apenas o item “Article”. Foi realizada uma segunda pesquisa, com os 

mesmos parâmetros acima, apenas substituindo a palavra-chave “cris*s” para “covid*”, e uma 

terceira pesquisa substituindo a palavra-chave “cris*s” para “difficult*” 

Para a base de dados Web of Science os parâmetros foram: na página principal de pesquisa 

foi selecionado a base de dados “Principal Coleção do Web of Science”. No campo “Pesquisa 

Básica” foram adicionados as seguintes palavras-chaves: “effectuation” and “cris*s” and 

“entrepren*”. Na aba “Filtrar resultados por:” foi selecionado no campo “Tipos de documento” 

apenas o item “Article”. Foi solicitado que a base de dados realizasse a pesquisa nos seguintes 

campos: “Tópico”. Foi realizado uma segunda pesquisa, com os mesmos parâmetros acima, 

apenas substituindo a palavra-chave “cris*s” para “covid*”, e uma terceira pesquisa 

substituindo a palavra-chave “cris*s” para “difficult*”. Para ambas as bases não houve 

restrições ao ano de publicação buscando assim uma maior quantidade de artigos a serem 

analisados nessa revisão sistemática de literatura. Ressaltamos que adicionamos o asterisco 



 

 

como um símbolo para obter todas as variações possíveis da palavra chave; por exemplo, 

pesquisando a palavra-chave “entrepren*”, é possível identificar todas as publicações que 

contenham as palavras “entrepreneurial”, “entrepreneurship”, “entrepreneur”, entre outros. 

Realizada no meses de fevereiro e março de 2022, as pesquisas nas bases de dados foram 

feitas por dois pesquisadores em dias alternados. Ao realizar a pesquisa, foram encontradas um 

total de 27 artigos sendo 10 na plataforma Scopus e 17 na plataforma Web of Science. Ao final 

da pesquisa nas bases de dados, foram gerados e salvos os arquivos em extensão .csv, para filtro 

e análise posterior no Excel e também em extensão .bib, para utilização das informações no 

programa de gerenciamento de referências Mendeley da Elsevier. Nesses arquivos continham o 

nome dos autores, nome dos artigos, data de publicação, journal, afiliação dos autores e 

resumos. 

Após reunir esses dados, iniciamos o processo de filtragem dos artigos. O primeiro 

critério de exclusão foram os artigos duplicados, que constavam em ambas as bases. No total 

foram excluídos 8 artigos duplicados. Em seguida foram lidos os resumos dos 19 artigos 

resultantes, sendo excluído mais 5 artigos que não faziam referências diretas à efetuação e a 

superação de crises por parte dos empreendedores, restando assim 14 artigos da base de dados 

original, objeto de leitura em profundidade e análise. Esses artigos são apresentados no quadro 

03 na seção de resultados e análise.  

  

4 – Resultados e Análise 

Os resultados, extraídos da análise dos artigos selecionados, conforme protocolo 

previamente estabelecido, traz na figura 01 a evolução dos documentos sobre a efetuação e 

empreendedorismo para superação de dificuldades em contexto de crise, publicados e 

indexados nas bases de referência. Na figura 01, nota-se que a evolução da publicação, 

associando efetuação, empreendedorismo e crise ainda é tímida, apesar de apresentar uma 

tendência de crescimento, confirmada com as 3 publicações do ano de 2020, 2021 e 2022. Com 

a extensão da pandemia motivada pela Covid-19 e por seus reflexos no campo do 

empreendedorismo, apenas nos três primeiros meses do ano de 2022, observou-se a publicação 

da mesma quantidade de artigos observadas no ano de 2020 e 2021, o que leva a observar uma 

tendência no crescimento dessas publicações. 

 

Figura 01: Evolução das publicações 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 
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Com o uso do sistema de análise de dados qualitativos Altas.ti, extraímos uma “nuvem de 

palavras” (figura 02) através da função Analysis – Word Cruncher. Esse relatório auxilia na 

visualização das palavras com maior frequência nos 14 artigos analisados.   

Nota-se o destaque das palavras entrepreneurship, entrepreneurial, effectuation e 

causation, indicando os fundamentos constantes nos artigos analisados.  Também é possível 

observar o destaque das palavras crisis, disaster e economic, evidenciando assim alguns tipos 

de crises estudados junto com a efetuação As palavras resource, performance e making ganham 

destaque na nuvem de palavras, indicando que os artigos estudados, em sua maioria, têm uma 

abordagem sobre recursos, atuação e ação de fazer dos empreendimentos para superação de 

crises. 

 

Figura 02: Nuvem de palavras  

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

Neste trabalho adotamos seis possíveis tipos de crises segundo Ratten (2020), citado 

anteriormente. Nos textos que compõe o presente trabalho, identificamos a associação da 

efetuação em contextos de quatro tipos de crises. No quadro 01 observamos que sete artigos 

abordaram a crise financeira como parte dos seus estudos. Cinco artigos abordaram crise de 

saúde e outros dois artigos abordaram as crises naturais. É possível observar que dos três artigos 

publicados no ano de 2022, todos abordavam a crise de saúde, em específico a originada da 

pandemia da Covid-19, dos três artigos analisados do ano de 2021, dois referem-se à pandemia 

da Covid-19. Não houve menção nos trabalhos das crises políticas, tecnológicas e 

organizacionais. 

 

Quadro 01: Título do artigos por tipo de crise 

Artigo 
Contexto de 

crise 
Autores  Ano 

A dynamic model of growth phases and survival in 

international business-to-business new ventures: The 

moderating effect of decision-making logic 

Crise 

financeira 

Gabrielsson & 

Gabrielsson 
2013 

Entrepreneurship as re-sourcing: Towards a new 

image of entrepreneurship in a time of financial, 

economic and socio-spatial crisis 

Crise 

financeira 
Korsgaard et al.  2016 



 

 

Logics and rationalisations underpinning 

entrepreneurial decision-making 

Crise 

financeira 

Vershinina et 

al.  
2017 

Expect the unexpected: examining the shaping role of 

entrepreneurial orientation on causal and effectual 

decision-making logic during economic crisis 

Crise 

financeira 
Laskovaia et al.  2019 

Logic of an Effectuating Hyperlocal: Entrepreneurial 

processes and passions of online news start-ups 

Crise 

financeira 
Tenor 2019 

Effectuations, social bricolage and causation in the 

response to a natural disaster 
Crise natural Nelson & Lima  2020 

Navigating the emerging market context: Performance 

implications of effectuation and causation for small 

and medium enterprises during adverse economic 

conditions in Russia 

Crise 

financeira 
Shirokova et al.  2020 

Understanding informal volunteer behavior for fast 

and resilient disaster recovery: an application of 

entrepreneurial effectuation theory 

Crise natural Monllor et al.  2020 

Effectuation and causation configurations for business 

model innovation: Addressing COVID-19 in the 

gastronomy industry 

Crise de saúde Harms et al.  2021 

Facilitating entrepreneurship in the failing Cuban 

economic model? 

Crise 

financeira 

Felzensztein & 

Gimmon 
2021 

“Dodging the bullet”: are effectual managers better 

off in a crisis? A case of Ghanaian agricultural SMEs 
Crise de saúde Aggrey et al.  2021 

Ecosystem effectuation: creating new value through 

open innovation during a pandemic 
Crise de saúde Radziwon et al.  2022 

The effect of effectuation and causation approach on 

entrepreneurial orientation in the presence of leader 

dominance and self-efficacy 

Crise de saúde Jun et al.  2022 

Crisis and arbitrage opportunities: The role of 

causation, effectuation and entrepreneurial learning 
Crise de saúde Khurana et al.  2022 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

Por se tratar de um tema ainda pouco explorado pela academia, era esperado nessa análise 

que a abordagem qualitativa se apresentasse como principal método de pesquisa, o que se 

confirma ao analisar o quadro 02. Nela é possível verificar que a maioria dos artigos (57,14%) 

utilizou a abordagem qualitativa como método de pesquisa. Ao utilizar esse método os 

pesquisadores estudaram o fenômeno sob o prisma dos entrevistados. Fica assim evidente, que 

o tema, efetuação em contextos de crise, é ainda pouco explorado, necessitando assim de uma 

melhor compreensão sobre o fenômeno. Artigos quantitativos somam 35,71%, e apenas um 

artigo (7,14%) utilizou o método misto para sua pesquisa. 

 

Quadro 02: Artigos por método de pesquisa e periódicos  

Artigo Método Journal 

A dynamic model of growth phases and survival 

in international business-to-business new 
Qualitativo 

Industrial Marketing 

Management 



 

 

ventures: The moderating effect of decision-

making logic 

Entrepreneurship as re-sourcing: Towards a new 

image of entrepreneurship in a time of financial, 

economic and socio-spatial crisis 

Qualitativo 
Journal of Enterprising 

Communities 

Logics and rationalisations underpinning 

entrepreneurial decision-making 
Qualitativo 

Strategic Entrepreneurship 

Journal 

Expect the unexpected: examining the shaping 

role of entrepreneurial orientation on causal and 

effectual decision-making logic during economic 

crisis 

Quantitativo 
Entrepreneurship and 

Regional Development 

Logic of an Effectuating Hyperlocal: 

Entrepreneurial processes and passions of online 

news start-ups 

Qualitativo 
Journal of Small Business 

and Enterprise Development 

Effectuations, social bricolage and causation in 

the response to a natural disaster 
Qualitativo Small Business Economics 

Navigating the emerging market context: 

Performance implications of effectuation and 

causation for small and medium enterprises 

during adverse economic conditions in Russia 

Quantitativo 
Strategic Entrepreneurship 

Journal 

Understanding informal volunteer behavior for 

fast and resilient disaster recovery: an 

application of entrepreneurial effectuation theory 

Qualitativo 
Disaster Prevention and 

Management 

Effectuation and causation configurations for 

business model innovation: Addressing COVID-

19 in the gastronomy industry 

Quantitativo 
International Journal of 

Hospitality Management 

Facilitating entrepreneurship in the failing 

Cuban economic model? 
Misto 

Journal of Entrepreneurship 

in Emerging Economies 

“Dodging the bullet”: are effectual managers 

better off in a crisis? A case of Ghanaian 

agricultural SMEs 

Quantitativo 
Journal of Enterprising 

Communities 

Ecosystem effectuation: creating new value 

through open innovation during a pandemic 
Qualitativo R&D Management 

The effect of effectuation and causation approach 

on entrepreneurial orientation in the presence of 

leader dominance and self-efficacy 

Quantitativo 
Journal of Entrepreneurship 

in Emerging Economies 

Crisis and arbitrage opportunities: The role of 

causation, effectuation and entrepreneurial 

learning 

Qualitativo 

International Small Business 

Journal: Researching 

Entrepreneurship 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

5 – Discussão 

Com a finalidade de estruturar melhor a discussão dos achados, categorizamos os tópicos 

de pesquisa em dois grupos: meios efetuais e princípios da efetuação. 

Meios efetuais 



 

 

Na efetuação, o empreendedor ao invés de se perguntar como as pessoas se tornam 

empreendedoras ou como obtém sucesso empreendendo, eles são direcionados para uma auto 

análise, questionando “quem eu sou?”, “o que eu sei?” e “quem eu conheço?” (Sarasvathy, 

2009; Read et al., 2016). Assim, as respostas para as perguntas originadas da sua auto análise 

nutrem os empreendedores de meios, que o direcionam para novos empreendimento, novos 

caminhos, ou novas formas de se empreender, inclusive em ambientes de crises. Esses meios 

são denominados meios efetuais (Sarasvathy, 2001).  

A utilização desses meios efetuais para a superação de crises foram observados nos artigos 

analisados na presente revisão sistemática. Para Vershinina et al., (2017), os empreendedores 

em um contexto de crise, buscam a sua intuição (quem eu sou?) e a sua rede de relacionamento 

(quem eu conheço?) para buscar soluções e mitigar os efeitos causados pela crise. Em outra 

pesquisa, através de um estudo de caso único de uma companhia aérea de baixo custo, foi 

possível observar a utilização dos meios efetuais durante a crise originada pela Covid-19 para 

alcançar novos objetivos e mercados (Radziwon et al., 2022). A utilização dos meios efetuais 

para a criação de novos mercados em um ambiente de crise foi também observado no artigo de 

Khurana et al., (2022), onde oito destilarias norte americanas mudaram os seus mercados de 

atuação temporariamente, lançando uma nova linha de produtos desinfetantes com a matéria 

prima que eram utilizadas na fabricação de bebidas alcoólicas.  

No entanto, nem sempre os meios efetuais estão disponíveis em todos os contextos de 

crises, ou quando presentes, podem não ser utilizados, como observado por Nelson e Lima, 

(2020) em sua pesquisa sobre o desastre natural ocorrido no ano de 2011 no bairro de Córrego 

Dantas, Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Em um ambiente pré-crise, em que a 

causação e a efetuação se faziam presentes, na fase imediata ao desastre natural, os indivíduos, 

mesmo possuindo meios para agirem no combate a crise, não o utilizaram, o que os autores 

denominaram de desefetuação (tradução nossa). 

Princípios da efetuação  

Ao realizarem uma série de pesquisas com empreendedores, Dew et al. (2009) 

identificaram uma série de particularidades observando esses empreendedores sob o prisma da 

efetuação. Essas particularidades foram definidas como os princípios da efetuação, que são: 

pássaro na mão, piloto no avião, perdas aceitáveis, colcha de retalhos e limonada. Os princípios 

da efetuação foram identificados nos artigos estudados e serviram de instrumentos para os 

empreendedores superarem crises.  

O princípio da colcha de retalhos objetiva a construção de parcerias e a participação de 

stakeholders antes mesmo de esclarecer quais serão exatamente os mercados de produtos e 

outras metas para o empreendimento (Dew et al., 2009). Esse princípio e a utilização de 

stakeholders, foram observados nos artigos de Tenor, (2019) e Nelson e Lima, (2020). No artigo 

de Tenor, (2019), a colcha de retalhos foi utilizada para a criação de alianças estratégicas, ao 

invés do empreendedores realizarem análises competitivas. Os empreendedores formaram 

alianças, criando compromissos com anunciantes e parceiros de forma antecipada, gerando uma 

segurança na geração de receita dos seus empreendimentos. No artigo de Nelson e Lima, (2020) 



 

 

a colcha de retalhos foi observada na conexão espontânea de diversos atores, a fim de promover 

uma melhor qualidade de vida dos membros da comunidade de Córrego Dantas. 

No princípio da perda aceitável, o empreendedor tem consciência antecipadamente do que 

se está disposto a perder no seu empreendimento. Durante tempos controversos, o princípio da 

perda aceitável minimiza o risco do empreendimento, decidindo o empreendedor, por vezes, 

alocar apenas alguns dos seus recursos, aumentando a possibilidade de sobrevivência do 

empreendimento em ambientes incertos (Fisher, 2012). Esse princípio foi observado no artigo 

de Gabrielsson e Gabrielsson, (2013), em que os empreendedores não tinham objetivos claros 

para a superação da crise que se instalou, mas se baseavam mais na intuição do que nos cálculos 

do retorno sobre o investimento. No estudo de Khurana et al., (2022), a perda aceitável foi 

observada no empreendedor que fechava as garrafas de desinfetantes a mão, para não ter que 

investir seu capital em um novo equipamento para a fabricação de uma linha de produtos que 

era considerada como temporária. 

O princípio do piloto no avião visa a ação orientada por meios (em oposição à ação 

orientada por objetivos) (Dew et al., 2009). Assim, a ênfase é criar algo novo com os meios 

existentes. Os empreendedores preferem influenciar o ambiente para concretizar os seus planos 

ao invés de se adaptarem ao ambiente (Nelson & Lima, 2020). Esse princípio foi observado no 

estudo de Tenor, (2019), em que os empreendedores definiam a quantidade de horas dedicadas 

ao empreendimento, podendo assim direcionar outra parte do seu tempo em outras atividades, 

gerando novas formas de renda. No artigo de Radziwon et al., (2022), o princípio do piloto no 

avião foi observado tanto figurativamente, por meio do uso de atores existentes para fazer coisas 

novas, quanto literalmente, já que alguns desses recursos reaproveitados, no exemplo da 

AirAsia, eram de fato pilotos de avião. No estudo de Nelson e Lima, (2020), alguns atores, 

durante os primeiros dias críticos após o desastre natural, alavancaram contingência e recriaram 

novos futuros como agentes centrais de seus destinos e da comunidade impactada pela crise.  

O princípio pássaro na mão envolve a negociação com a rede de relacionamento do 

empreendedor, que estejam dispostos a assumir compromissos com o empreendimento, não se 

preocupando com os custos de oportunidade ou em realizar análises mercadológicas elaboradas. 

Além disso, quem firma o compromisso com o empreendedor pode determinar os objetivos da 

empresa (Sarasvathy, 2009). Ao observar a criação de novos ecossistemas dentro da 

organização estudada, Radziwon et al., (2022), destacou o senso de urgência encontrado no 

princípio do pássaro na mão, pois a criação de novos ambientes envolveram atores que já estão 

no ecossistema principal da organização, como parceiros, clientes ou fornecedores. 

No princípio limonada, é percebido ao empreendedor reconhecer e apropriar-se da 

contingência, aproveitando as surpresas em vez de tentar evitá-las, superá-las ou adaptar-se a 

elas (Sarasvathy, 2009). Para Radziwon et al., (2022), os atores, ao se depararem com a 

pandemia da Covid-19, desenvolveram um ecossistema de transformação e inovação dentro da 

organização. O que inicialmente era um plano de sobrevivência se transformou em um plano 

de recuperação a medida que a empresa se preparava para o “novo normal”. Segundo Nelson e 

Lima, (2020), diante de um desastre, a ruptura de um ambiente pré-estabelecido e o advento do 



 

 

sofrimento na ocasião de um desastre, são amplamente divulgadas, estimulando sentimentos 

pró-sociais e um senso de urgência que envolve a população, gerando contribuições voluntárias 

e criando oportunidades de novas ações. No estudo de Khurana et al., (2022), por mais 

desafiadora que pareça a crise motivada pela pandemia da Covid-19, foi observado o 

surgimento de novas oportunidades, direcionando os empreendedores a mudarem o foco de 

fabricação de seus produtos, deixando temporariamente de lado a fabricação de destilados, para 

focar na produção de desinfetantes. Assim, ficou evidente o reconhecimento e o 

desenvolvimento de novas oportunidades de negócios emanadas de uma crise.  

   

6 - Conclusão 

A efetuação, parece ter sinergia em contextos de crise, que por vezes, para a sua superação, 

os empreendedores se utilizam dos meios à sua disposição, gerenciam contingências e tem a 

incerteza de um futuro que é construído à medida que se mantem empreendendo. Assim, para 

entender como as publicações associam a efetuação em contextos de crise foi definida a 

seguinte questão de pesquisa: Como os empreendedores se utilizam da abordagem da efetuação 

para a manutenção dos seus empreendimentos e a superação de dificuldades originadas em um 

contexto de crise? 

 Para responder a essa pergunta de pesquisa, realizou-se uma revisão sistemática de 

literatura, método recomendado quando se pretende aprofundar sobre o tema nas publicações 

existentes, como no auxílio da construção de novas redes de pensamentos e conceitos sobre o 

assunto. Utilizou-se as bases de dados da Scopus e Web of Science o qual foram selecionados 

14 artigos que foram estudados em profundidade. 

Na análise foi constatado um avanço nas publicações sobre o fenômeno. Foram também 

levantadas que a maioria dos artigos (57,14%) utilizou o método qualitativo como abordagem 

metodológica. Nos artigos estudados, observou-se o uso da efetuação e causação no mesmo 

ambiente e ao mesmo tempo, indicando que em contextos de crise, alguns empreendedores 

utilizam dos meios efetuais disponíveis para alcançar um objetivo previamente definido.  

Por fim, pela quantidade reduzida de artigos localizados nas bases de dados escolhidas e 

por se tratar de assunto ainda recente na academia, como proposta de estudos futuros, sugere-

se realizar uma nova revisão incluindo outras bases e anais de congressos a fim de aumentar o 

número de publicações sobre o tema a servir de base em novas pesquisas.  
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RESUMO 
 

Esta pesquisa teve como objetivo  analisar a formação de competências empreendedoras dos 

alunos a partir das ações de ensino e extensão implantadas na Universidade Federal do Ceará 

no Campus de Sobral. Metodologicamente é uma pesquisa com abordagem qualitativa, de 

caráter descritivo. Os dados foram coletados por meio de questionário semiestruturado com a 

participação de 96 discentes dos 8 cursos ofertados no Campus. Os resultados apontaram para 

uma lacuna no que concerne a  geração de  uma cultura empreendedora no contexto da 

instituição, com uma gestão dinâmica de características inovadoras, equilibrando a teoria e 

prática,  migrando para uma conduta que valorize as reflexões, discussões e motive os alunos 

em projetos práticos, tornando assim a instituição um canal de estímulo à formação de 

competências empreendedoras nos futuros profissionais.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

As mudanças ocorridas na ambiência do trabalho e as ações desenvolvidas no cenário 

acadêmico mostram que somente uma pedagogia empreendedora não seria capaz de sanar 

todos os problemas e formar profissionais independentes e aptos a realização de seus projetos 

com excelência, dado que existem diversos fatores externos à educação que influenciam no 

desenvolvimento profissional.  

Entretanto, as ações na direção de uma pedagogia empreendedora teriam o mérito de 

preparar, adequadamente, o aluno para o desempenho profissional, fortalecendo sua 

autoconfiança e propiciando o desenvolvimento pleno, que poderá favorecer sua carreira 

profissional e sua posição na sociedade (MARANHÃO, 2007). 

Para Mora (2006) o papel da Universidade na formação dos indivíduos vai além de 

transmitir conhecimento aos alunos, ela deve formar indivíduos com amplas competências 

que incluam habilidades e principalmente atitudes que são requeridas pelo mercado de 

trabalho. Ao analisar a literatura voltando-se para o lado profissional, Rasco (2000) afirma 

existirem lacunas entre a sala de aula e o mercado de trabalho. Essas lacunas evidenciam a 

ausência de uma pedagogia empreendedora por parte das Instituições de Ensino Superior 

(IES), que seja capaz de estimular a transformação do graduando da formação de empregados 

para a formação de empreendedores (DOLABELA, 2003).  

Gazo-Figuera, (2018) entende que a Universidade deve assumir um papel de apoio ao 

estudante para facilitar a inserção no mercado de trabalho. E que  à extensão universitária  

como uma ferramenta aliada ao ensino e a pesquisa  permite ampliar o entendimento do 

estudante de graduação durante sua formação, além de contribuir para o seu desenvolvimento 

pessoal e profissional. 

Nessa ótica, esta pesquisa apresenta o seguinte questionamento: As ações de ensino e 

extensão incentivam o desenvolvimento de competências empreendedoras nos alunos da 

Universidade Federal do Ceará no Campus de Sobral? 

 Para que a educação empreendedora se consolide é necessário que haja o 

comprometimento das pessoas responsáveis por tais ações e projetos, de forma a estimular e 

desenvolver o espírito empreendedor no âmbito da instituição (CLARK, 2006). 

Assim, suscitou-se o objetivo da pesquisa que é analisar a formação de competências 

empreendedoras dos alunos a partir das ações de ensino e extensão implantadas na  

Universidade Federal do Ceará no Campus de Sobral. Diante dessa perspectiva, vê-se 

necessária a adequação do método de ensino e extensão de forma a privilegiar o 

desenvolvimento profissional, introduzindo cada vez mais a realidade profissional no cenário 

acadêmico. A educação empreendedora, para Lima et al., (2014b), pode aumentar a qualidade 

na formação e a quantidade de estudantes inovadores, proativos e com iniciativa, tanto para 

atuarem em organizações quanto para tocarem seu próprio negócio.  

Ao considerar que a competência estar estritamente relacionado com desenvolvimento 

do indivíduo, e com a formação continuada e que a extensão proporciona essa experiência 

diretamente com a sociedade. Para Nassif, Andreassi e Simões (2011), a competência é 

ancorada nos mais distintos traços da personalidade, habilidades e conhecimentos do 

indivíduo e que suas experiências, treinamentos, educação, traços familiares em 

concomitância com outras variáveis demográficas implicam diretamente na ação. 

   

O artigo é composto por quatro etapas. Inicialmente apresenta-se a introdução com os 

elementos estratégicos. Na segunda, apresenta-se a fundamentação. Na terceira, retrata-se a 

metodologia da pesquisa, posteriormente a  discussão e resultados e, por fim, as considerações 



 

 

finais, limitações do presente estudo e sugestões para futuros trabalhos  e as referências 

utilizadas. 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

De acordo com a legislação, o tripé formado pelo ensino, pela pesquisa e pela 

extensão constitui o eixo fundamental da Universidade brasileira e não pode ser 

compartimentado. O artigo 207 da Constituição Brasileira de 1988 dispõe que “as 

Universidades [...] obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão”. 

Como ressalta Silva (2000), as relações entre ensino, pesquisa e extensão decorrem 

dos conflitos em torno da definição da identidade e do papel da Universidade ao longo da 

história. Magnani (2002) indica que, nesses quase duzentos anos de ensino superior no Brasil, 

pouco a pouco a legislação educacional registrou o esforço por transformar o modelo de 

transmissão de conhecimento em um modelo de produção e transmissão do saber científico, 

aliando pesquisa e ensino, como decorrência das pressões por democratização do acesso às 

Universidades. Recente, a extensão surge como terceiro elemento do fazer acadêmico, como 

uma resposta às críticas e pressões sofridas pela Universidade, oriundas de setores e 

demandas sociais (Silva, 2000).  

Diante dessa perspectiva, vê-se necessária a adequação do método de ensino e 

extensão de forma a privilegiar o desenvolvimento profissional, introduzindo cada vez a 

realidade profissional dentro da academia. É válido ressaltar que somente uma pedagogia 

empreendedora não seria capaz de sanar todos os problemas e formar profissionais 

independentes e aptos a realização de seus projetos com excelência, dado que existem 

diversos fatores externos à educação que influenciam no desenvolvimento profissional.  

Entretanto, as ações na direção de uma pedagogia empreendedora teriam o mérito de 

preparar, adequadamente, o aluno para o desempenho profissional, fortalecendo sua 

autoconfiança e propiciando o desenvolvimento pleno, que poderá favorecer sua carreira 

profissional e sua posição na sociedade (MARANHÃO, 2007). 

A sociedade atual está centrada na inovação, o que a faz esperar das Universidades um 

papel atuante no desenvolvimento de novas competências dentro do processo de 

aprendizagem fazendo com que a Universidade colabore na criação de um projeto global de 

desenvolvimento humano contínuo (AUDY; FERREIRA, 2006).  

Na visão de Le Boterf (2003), a competência é a prática do que se sabe em 

determinada situação, influenciada por relações de trabalho,treinamentos, ações orientadas 

para a profissão.Nessa ótica, ações de ensino e extensão estimulam o desenvolvimento de 

competências, porém, não se sabe se é de cunho empreendedor, tendo em vista que Sarwoko 

(2016), afirma que competências empreendedoras influenciam a capacidade de criação de 

estratégias de crescimento, desempenho e desenvolvimento de novos e pequenos negócios 

(BAMIATZI et al. (2015). Entende-se que dentre os papéis da universidade, está o de 

estimular a visão do aluno em relação a ser protagonista da sua história.  

A visão difundida por Etzkowitz (2003), de que a Universidade é tanto fonte de 

conhecimento como espaço propício à inovação, e de que essas inovações são passíveis de 

serem transferidas para a sociedade, encontra suporte em várias experiências chinesas e 

indianas atuais. Nesses países, as Universidades modificaram sua estrutura legal, 

organizacional e de governança, com profundo impacto em suas atividades de pesquisa e em 

suas relações com a sociedade (Kim e Mah, 2009; Sheehan, 2008). Essas mudanças 



 

 

adaptaram, reformaram ou criaram instituições multidisciplinares e sofisticaram os 

mecanismos de geração e incubação de empresas de base tecnológica. 

De acordo com Arbix (2011), a Universidade brasileira permanece insulada e carece 

de canais de ligação capazes de viabilizar a estreita sintonia com os esforços que faz o país 

para se desenvolver. Segundo o mesmo autor, no Brasil, é urgente a necessidade de se ampliar 

a sinergia e os fluxos de conhecimento entre Universidade e sociedade, determinantes para a 

absorção, a aprendizagem e a geração de inovação e tecnologia. 

O empreendedorismo tem-se revelado um destaque nas políticas econômicas dos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento (BAGGIO; BAGGIO, 2015). Isso se dá ao fato 

do termo empreendedor referenciar o indivíduo que possui capacidade diferenciada e 

inovadora de organizar, administrar e executar uma ideia ou aproveitar oportunidades 

existentes(JARDIM et al., 2017).  

Desse modo, o empreendedor pode ser definido como um ser sagaz, que realiza coisas 

correndo riscos calculados, antecipa-se aos acontecimentos e tem uma visão do futuro, além 

de saber tomar decisões, explorar as oportunidades, ser determinado, dedicado, otimista, 

apaixonado pelo que faz e que cria valor para a sociedade, dentre outros atributos 

(DOLABELA, 2006; SILVA, 2017). 

Para Henrique e Cunha (2008), uma das maiores deficiências das Instituições de 

Ensino Superior (IES) é, exatamente, não capacitar o aluno para atuar no mercado trabalho. 

Os autores explicam que há uma dissonância da vivência dos alunos com a realidade da 

profissão. Na visão de Shane (2004), o empreendedorismo na educação superior constitui uma 

ferramenta propulsora para crescimento econômico e criação de riqueza. 

Face o exposto, a educação empreendedora pode ser visualizada como uma alternativa 

viável para essa dificuldade, pois além de desenvolver o potencial empreendedor do aluno 

(DOLABELA; FILION, 2013), intensifica o número de jovens inovadores, proativos, com 

iniciativa para atuarem em grandes organizações ou criarem seu próprio empreendimento. 

Para Bolson (2005), as Universidades estão assistindo passivamente a um problema 

grave, pois uma parte considerável dos diplomados não consegue um emprego na área em que 

se formaram e, por isso, é preciso iniciar ações que modifiquem esse cenário. 

Assim, com o anseio por um ensino de qualidade, e empreendedor, estudos vêm sendo 

realizados em busca de identificar quais práticas de ensino e extensão estimula a formação 

empreendedora. Como exemplo, cita-se uma pesquisa de Nassif et al. (2009), realizada em 

uma Universidade no estado de São Paulo, quando compreendeu que o seu projeto 

pedagógico precisava de mudanças para contemplar novas metodologias e tecnologias de 

ensino, que fornecesse o alinhamento do que é ensinado em sala de aula com o que se aplica 

no dia a dia profissional.  

Para Dolabela (2004) o aluno não pode ser direcionado para ser um empreendedor 

empresarial, mas sim, para que haja como empreendedor nas diferentes situações da vida. 

Nesse sentindo, para Dolabela e Filion (2013) a educação empreendedora se faz aderente 

nesse processo, visto que desenvolve o potencial dos alunos para serem empreendedores em 

qualquer atividade que escolherem, além de existir a necessidade de potencializar a educação 

empreendedora de modo a permitir que uma maior proporção do capital humano desenvolva o 

seu potencial empreendedor, o que corrobora o presente estudo. 

 

 



 

 

3 METODOLOGIA 

Para atingir o objetivo do estudo, adotou-se uma pesquisa com abordagem qualitativa  

com natureza descritiva, seguindo os direcionamentos Yin (2016). Para Sampieri, Collado e 

Lucio (2013) o enfoque qualitativo, ao contrário dos estudos quantitativos, é utilizado quando 

se busca compreender a perspectiva dos indivíduos sobre os fenômenos que os rodeiam, sob 

suas experiências, pontos de vista, opiniões, ou seja, como os participantes percebem 

subjetivamente sua realidade. 

Para coleta de dados entrevistou-se 96 alunos, sendo estes dos oito cursos de 

graduação da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral (Ciências Econômicas, 

Finanças, Psicologia, Medicina, Odontologia, Engenharia da Computação, Engenharia 

Elétrica e Música). A ferramenta de coleta de dados foi um questionário com escala Likert 

composta por 17 questões com  mais 5 questões abertas. As questões foram divididas em 13 

questões voltadas a visão do aluno quanto a relação da Universidade com o 

empreendedorismo e 7 questões sobre o estímulo de competências empreendedoras existente, 

ou não, na Universidade. Foi realizado o pré-teste do questionário com três discentes da UFC 

de Sobral, validando o mesmo. As aplicações, tanto do pré-teste quanto do questionário 

oficial, foram realizadas de forma online, por meio da plataforma Google Formulários. 

O uso de escalas de autorrelato para coletar opiniões e avaliações objetivas é atividade 

comum e difundida entre várias áreas do saber e, entre elas, uma das mais difundidas é a 

escala Likert, que consiste em uma série de perguntas formuladas sobre o pesquisado, onde os 

respondentes escolhem uma dentre várias opções, normalmente cinco, sendo elas nomeadas 

como: Concordo muito, Concordo, Neutro/indiferente, Discordo e Discordo muito (AGUIAR, 

2011). 

As entrevistas semi-estruturadas definidas por Cannel e Kahn (1974), pedem uma 

composição de roteiro com tópicos gerais selecionados e elaborados de tal forma a serem 

abordados com todos os entrevistados. Trata-se de definir núcleos de interesse do 

pesquisador, que têm vinculação direta aos seus pressupostos teóricos (abordagem conceitual) 

e contatos prévios com a realidade sob estudo; ou seja, existe uma direção, ainda que não de 

forma totalmente declarada, para o conteúdo que vai ser obtido nas entrevistas (Queiroz, 

1987), ao mesmo tempo em que a garantia de adequação do roteiro ao universo de vida dos 

sujeitos. 

Para análise dos dados utilizou-se a análise de conteúdo para qualificar as respostas 

subjetivas. Para a análise das questões com a escala Likert utilizou-se do Excel para 

compreensão dos percentuais e entendimento dos achados em campo com a literatura. 

Segundo Bardin (2011, p.15), a análise do conteúdo é um conjunto de instrumentos de 

cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e 

continentes) extremamente diversificados.  

 

3.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Com o propósito de encontrar respostas para o questionamento: As  ações de ensino e 

extensão incentivam o desenvolvimento de competências empreendedoras  nos alunos do da 

Universidade Federal do Ceará no Campus de Sobral? Pesquisaram-se alunos dos oito cursos 

ofertados pela instituição, sendo eles Ciências Econômicas, Finanças, Psicologia, Medicina, 

Odontologia, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica e Música. Inicialmente 

indagou-se a respeito de suas percepções sobre o que é ser empreendedor e quais seriam suas 

competências necessárias para empreender. Segundo os entrevistados, as características 



 

 

primordiais para ser empreendedor são se destacar, agir apesar do medo, monetizar ideias, 

encontrar soluções e gerar valor para a sociedade. Quantas as competências necessárias, 

apontaram a inovação, resiliência, revolucionário, líder, proativo, visionário e solidário. Em 

complemento, questionou-se sobre a visão dos entrevistados quanto à possibilidade ou não de 

mensuração das competências. Em  geral, os relatos foram os seguintes: “Não” (Entrevistado 

86 - Finanças); “Não, é algo muito abrangente.” (Entrevistado 83 - Eng. da Computação); 

“Sim, pelas suas ações e hábitos.” (Entrevistado 60 - Ciências Econômicas).  

Diante das respostas, é possível notar que, para os respondentes, as competências são 

de difícil mensuração, desconhecendo a existência de meios para isso. Destacam ainda a 

análise de ações feitas por empreendedores para tentar identificá-las, porém desconhece 

qualquer meio de quantificá-las. Essas percepções entram em contradição com as 

pressuposições de Resende (2000) que tem sistematizado um meio capaz de mapear 

competências. 

Ao serem questionados se a Universidade tem um ambiente favorável ao 

desenvolvimento de competências empreendedoras, quando considerado a diversidade do 

corpo docente, formações e atividades externas, 36,6% acreditam que não possuem tal 

ambiente, 29,5% afirmaram que a possui e 33,7% votaram  desconhecer  demonstrando uma 

divisão equilibrada de respostas, porém sobressaindo-se a negação da existência de tal 

ambiente. 

A respeito do interesse da gestão acadêmica em desenvolver uma cultura que promova 

estímulos para formação empreendedora, 50,5% dos entrevistados avaliou como abaixo da 

média. Pode-se observar na pesquisa de Nassif, Hanashiro, Torres (2010) que os modelos 

antigos de aprendizagem estavam mais voltados para a formação humana do indivíduo, do 

que sua formação profissional, ou o aprendizado voltado para a inovação.  

Por esse motivo, era esperado que os discentes discordassem que o aluno é estimulado 

ao aprendizado empreendedor. 

Quanto aos fatores limitantes para aplicação de práticas empreendedoras nas 

instituições de ensino superior, os entrevistados evidenciam a ausência de docentes com 

especialização na área e de disciplinas voltadas ao empreendedorismo. Além disso, observam 

o foco que a Universidade dá ao ensino voltado à própria docência, se atendo à teoria dos 

conteúdos abrangidos pelos cursos, falhando em demonstrar aplicabilidade no mercado de 

trabalho. Também foi exposta a falta de uma metodologia de ensino mais dinâmica e 

estimulante, dada que o modelo tradicional de ensino por vezes não consegue se adaptar às 

novas demandas. Este cenário é suscetível a mudança ao passo que o apoio institucional, 

conforme Filion (1991) facilita a aprendizagem, entendida como um processo dinâmico, que 

envolve um continuar a aprender indefinidamente. Um meio de amenizar esse problema seria 

a utilização do conceito do trinômio “conteúdo, inovação e criatividade” para a criação de 

atividades voltadas tanto aos alunos quanto aos professores, porém  40% dos entrevistados 

acreditam que a Universidade não utiliza desse conceito, e 34,7% consideram a utilização 

média. 

Quando questionados sobre o método tradicional de ensino (Professor -> Expositor de 

conteúdo -> Aluno receptor em sala de aula), 55,8% dos entrevistados acreditam na 

efetividade desse método, porém cerca de 80% votaram na média ou acima de média quando 

perguntado se esse método estava ultrapassado. Malacarne, Brustein e Brito (2014), acreditam 

que o atual sistema educacional, em vez de estimular o lado empreendedor dos alunos, acaba 

investindo na formação de profissionais que tenham o objetivo de buscar uma colocação em 

uma empresa ou profissão como especialista. Por esse motivo Dolabela e Filion (2013) 

defendem uma mudança radical frente aos métodos tradicionais de ensino, que tendem a se 



 

 

concentrar na transferência de conhecimento, buscando uma aprendizagem centrada em 

pensar de forma independente e proativa.  

A respeito de melhorias na dinâmica institucional visto a crescente realidade de 

tecnologia e um aumento na demanda por inovação, 89,5% dos entrevistados acreditam que é 

sim necessária uma atualização. De acordo com a Comissão Europeia (2001), a inovação tem 

sido reconhecida pela sua importância no desenvolvimento econômico e social de regiões, 

estados e países, e como motor de competitividade e crescimento das organizações, e para 

Drucker (2006), a inovação e o empreendedorismo precisam se tornar uma atividade de 

suporte integral em nossas organizações, nossa economia e nossa sociedade. 

Quando indagados sobre a influência da infraestrutura da Universidade como pilar 

para a elevação dos padrões de ensino, 97,9% dos alunos votaram na média ou acima da 

média, concordando com a afirmação. Esse dado refuta os resultados da pesquisa de Telles e a 

Marinho (2014), baseado no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), 

onde afirma que as IES que receberam notas mais altas no quesito infraestrutura obtiveram 

notas mais baixas no ENADE, o que de encontro aos resultados esperados, pois indica uma 

relação negativa entre a infraestrutura da IES e o desempenho do aluno, ou seja, uma 

infraestrutura mais adequada leva a piores notas. É válido destacar que, ao serem 

questionados se a Universidade possui uma infraestrutura (biblioteca, laboratórios, entre 

outros recursos) boa para fornecer um padrão elevado de ensino, 82,1% dos alunos avaliaram 

como na média ou acima da média. 

Dos estudantes de graduação entrevistados, 45,3% acreditam que a Universidade 

possui estrutura suficiente para implantar e dar continuidade a projetos voltados a cultura 

empreendedora e incentivo ao desenvolvimento de competências empreendedoras. 

 Um terço dos entrevistados não considera que a Universidade incentiva os alunos à 

busca ativa de  habilidades para obter destaque no mercado de trabalho e 73,7% votaram na 

média ou abaixo dela quando se refere à atenção que a Universidade presta para a importância 

do desenvolvimento de competências empreendedoras nos alunos. Quando questionados a 

respeito de atitudes que consideram  necessárias para desenvolver um ambiente empreendedor 

na Universidade, pode-se observar o anseio por mais atividades práticas, acesso à conteúdos 

atualizados e contato com a sociedade e o mercado de trabalho.  

A cerca de estímulos ao empreendedorismo, 86,2% dos respondentes concordam que 

seminários e workshops podem incentivar o desenvolvimento de competências 

empreendedoras. Para Costa (2019), os estilos de aprendizagem  propiciam o 

desenvolvimento e aprimoramento das características empreendedoras por meio de atividades 

como: palestras, estudo de caso, mesa redonda  e workshops. Além disso, 72,1% acreditam 

que os workshops, palestras e seminários oferecidos pela Universidade também tiveram 

impacto positivo em sua formação profissional. 

Dando enfoque aos dois pilares do tripé universitário selecionados para estudo nesta 

pesquisa, 95,8% dos entrevistados votaram na nota média ou acima dela quando questionados 

se consideram as práticas de ensino e de extensão importantes para o estímulo da formação 

empreendedora. Esse dado pode ser confirmado pelo estudo de Novo e De Melo (2003) que 

afirmam que a extensão, ao defender o argumento de que a formação do estudante não deve se 

limitar aos ensinamentos de sala de aula abre caminhos para ampliar o entendimento de 

currículo e, dessa forma, efetivar o real sentido de sua existência e importância na construção 

e geração de conhecimentos, que venham ao encontro das reais necessidades da população. 

Ao avaliarem as atividades executadas por professores em suas respectivas disciplinas, 54,3% 

afirmam que as mesmas os fizeram ter vontade de procurar mais sobre o assunto tratado em 

sala. 



 

 

Voltando-se para a disciplina de empreendedorismo, 83% dos respondentes 

consideram de grande importância a sua existência em suas respectivas grades curricular. 

Segundo Dolabela (1999a), ainda não existe resposta científica sobre se é possível ensinar 

alguém a ser empreendedor, mas sabe-se que é possível aprender a sê-lo, e, para isso, é 

fundamental a criação de ambiente que propicie esse aprendizado. Sobre docentes capacitados 

para lesionar tal disciplina, 79,8% dos respondentes votaram na média ou acima da média, 

quando questionados se, considerando a diversidade do corpo docente, há professores 

qualificados para ministrar a disciplina de empreendedorismo, demonstrando acreditar que há 

professores qualificados dentre o corpo docente atual. É válido ressaltar a análise de Urbano 

(2005) que aponta que os professores de empreendedorismo não possuem formação específica 

na área e que tal especialização parece ser uma necessidade para o desenvolvimento da 

educação para o empreendedorismo. 

Além da disciplina de empreendedorismo, os respondentes afirmaram sentir falta de 

contato com o mercado de trabalho por meio de profissionais de suas respectivas áreas, visitas 

à empresas ou através da empresa júnior, dado que não são todos os cursos oferecidos pelo 

Campus da UFC de Sobral que possuem essa iniciativa. Também citaram a ausência  de 

estudos com uso de metodologias ativas como simulações, estudos de caso, projetos e 

dinâmicas. As ações apontadas pelos alunos mostram uma lacuna nas iniciativas de ensino e 

extensão que poderiam abranger melhor, respectivamente, as metodologias ativas e projetos 

práticos, facilitando assim a formação de habilidades e competências necessárias para uma 

otimização do desenvolvimento profissional dos discentes. 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a formação de competências 

empreendedoras dos alunos a partir das ações de ensino e extensão implantadas na  

Universidade Federal do Ceará no Campus de Sobral. Obtiveram-se os dados para estudo 

através da aplicação virtual de entrevistas com os discentes da respectiva Universidade, sendo 

os dados analisados à luz da literatura científica específica, que revela que há a necessidade de 

concentrar maiores esforços para o incentivo às competências empreendedoras.  

Pode-se concluir que o objetivo foi atendido, visto que se pode observar que os 

entrevistados reconhecem e consideram válidas as ações oferecidas pela instituição para 

formar competências empreendedoras e incentivar o empreendedorismo, como seminários, 

workshops e palestras, porém sentem falta de mais estímulo do que é ofertado, indo de feiras 

de empreendedorismo a uma metodologia de ensino mais ativa.  

Também se pode destacar a percepção dos alunos quanto à existência de uma lacuna 

nas ações de ensino e extensão voltadas ao empreendedorismo, dando visibilidade a falta de 

atenção que a Universidade presta para a importância do desenvolvimento de competências 

empreendedoras nos alunos e a carência de projetos e metodologias inovadoras ou voltadas a 

inovação,  evidenciando a ausência de uma cultura empreendedora na Universidade. 
Estudos apontam uma grande necessidade em possuir e incentivar competências 

empreendedoras, pois além de um mercado que requer profissionais capacitados, é preciso 

haver o diferencial competitivo. Visto isso, pode-se observar que a busca por garantias de 

uma formação sólida tornou-se a opção da nova geração de alunos, que precisam 

compreender além do conhecimento empírico, através da experiência e da prática, para que 

obtenham maior capacitação e visão de cenário empreendedor e obter certo destaque ao 

iniciar sua vida profissional. 



 

 

Evidencia-se, assim, a grande importância em desenvolver a educação empreendedora, para 

que esses alunos, ao terminarem a graduação, possam estar mais preparados para o mercado. 

 Cabe, ainda, salientar que é necessária uma gestão dinâmica com características 

inovadoras, sendo fundamental que a instituição forneça amparo, capacitação e suporte aos 

docentes, para que sejam capazes de adquirir conhecimento na área e introduzir as 

metodologias mais adequadas a cada área de conhecimento.  

Em relação às limitações, cita-se o isolamento social causado pela pandemia da 

COVID-19 que impossibilitou a coleta de dados no próprio Campus e as dificuldades de 

acesso à internet por parte de alguns respondentes que moram em regiões com  acesso 

reduzido e o controle de dados móveis dos alunos. 

Para estudos futuros, sugerem-se estudos comparativos com instituições de ensino 

superior que tenham foco no desenvolvimento de competências empreendedoras ou a 

comparação do incentivo à sua formação entre duas ou mais instituições de ensino superior de 

uma mesma região. 
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O presente artigo objetivou identificar fatores individuais, relacionados à atuação do 

pesquisador como empreendedor acadêmico, que atuam como mediadores do 

desenvolvimento de spin-offs acadêmicos.  Especificamente, no que tange à superação de 

limiares de desenvolvimento característicos destes novos negócios como via de exploração 

comercial de uma oportunidade tecnológica. O método seguiu abordagem mista, que 

explorou dados primários a partir da aplicação de questionário e realização de entrevistas 

semiestruturadas. Os resultados sugerem a influência de fatores associados desde às relações 

estabelecidas pelo pesquisador em sua rede; às experiencias estabelecidas de maior 

proximidade como o setor empresarial; até ao reconhecimento e dedicação caracterizados 

pela atuação científica do acadêmico, e suas próprias motivações pessoais. O estudo dispõe 

de implicações tanto para pesquisas futuras, quanto para formuladores de diretrizes que 

buscam fomentar iniciativas de empreendedorismo acadêmico, de maneira a posicionarem-se 

além de aspectos institucionais. Sendo, relevante considerar garantias à atuação do 

pesquisador como empreendedor. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo Acadêmico. Fatores Individuais. Spin-offs Acadêmicos. 

Biotecnologia. 

 

1. Introdução 

A introdução de novas tecnologias baseadas na ciência é tida como via para a 

sustentação da vantagem comparativa de estruturas produtivas, e as universidades 

posicionadas como parte de uma resposta à economia global e seus desafios (GRIMALDI et 

al., 2011). Esforços para melhorar a transferência de resultados de pesquisas da academia 

para a indústria foram constituindo a ampliação do escopo e das expectativas em relação às 

contribuições destas instituições acadêmicas (AUDRETSCH, 2014; SANDSTRÖM et al., 

2018). Passando a ser, portanto, catalisadoras de inovações e crescimento econômico 

(ETZKOWITZ, 1998; SANDSTRÖM et al., 2018). Nesta direção, a transformação do 

conhecimento científico em inovações tecnológicas apresenta-se como eixo para a formação 

de empreendimentos empresariais a partir da pesquisa universitária, definindo o que se 

entende como Empreendedorismo Acadêmico (EA) (SANDSTRÖM et al., 2018). 

Nos últimos anos, os Spin-offs Acadêmicos (SOAs), empresas com fins lucrativos 

criadas a fim de explorar comercialmente oportunidades de inovações tecnológicas 

decorrentes do conhecimento desenvolvido nas universidades (GILSING et al., 2010; 

PRENCIPE; CORSI, 2016), são considerados representantes cruciais do EA (MARZOCCHI 

et al., 2019). Sendo, este tipo de organização, cada vez mais visto como fonte relevante de 

inovações de natureza disruptiva, atraindo interesse em torno do EA como campo político e 

de pesquisa (SKUTE, 2019).  



 

 

As iniciativas de EA são consideradas contextualmente dependentes de fatores ligados 

às universidades (SANDSTRÖM et al., 2018). É possível observar a atenção frequentemente 

dada à influência de aspectos de ordem institucional. Podemos destacar a influência, desde 

das características das instituições acadêmicas, como localização, tradição, qualidade 

científica, instalações laboratoriais e acesso a recursos - equipamentos, financiamento e 

capital humano; até a implementação de políticas e programas universitários de apoio a 

iniciativas empreendedoras; e a criação de estruturas especializadas para suporte, como 

escritórios de transferência de tecnologia e incubadoras (FINI et al., 2007; FISCHER et al., 

2019; PARMENTOLA; FERRETTI, 2018).  

Contudo, uma dinâmica de EA mostra-se envolvida por elementos, além de 

determinantes institucionais normalmente realçados pela literatura. Especificamente, 

destacamos que os SOAs mostram ser influenciados também por fatores ligados à atuação e 

envolvimento do “cientista empreendedor” – pesquisadores envolvidos na criação e/ou 

desenvolvimento destes novos negócios (ETZKOWITZ, 1998). Sobre tais fatores individuais, 

são identificados esforços de pesquisa voltados, sobretudo, à identificação de elementos 

associados à intenção empreendedora destes pesquisadores (LI; ZHANG, 2020; MIRANDA 

et al., 2017; WANG et al., 2021).  

Todavia, em meio ao desenvolvimento de diferentes tópicos de pesquisa na literatura 

de EA, buscamos por avançar para além dos fatores antecedentes ao surgimento dos 

empreendimentos universitários. Temos como objetivo, conduzir os elementos de nível 

individual para ao longo do processo de desenvolvimento de SOAs. Assumimos que, tais 

fatores tendem a configurar as condições de toda a expansão do novo empreendimento, 

constituindo, inclusive, as condições de enfrentamento a aspectos críticos que impedem a 

empresa de alcançar as transições necessárias para que a nova oportunidade tecnológica 

chegue ao mercado.  

Mediante o enfoque de interesse, recorremos a modelos destacados pela literatura, que 

identificam os elementos integrativos do processo de desenvolvimento, em especial quando 

falamos de empresas spin-offs (NDONZUAU et al., 2002; ROBERTS; MALONET, 1996; 

VOHORA et al., 2004). A fim de chamar a atenção aos momentos críticos que compõem esta 

trajetória, nos debruçamos sobre o que são denominadas de “conjunturas críticas”. Proposta 

por Vohora et al. (2004), esta concepção se apresentou como uma lente sistematizada, e clara, 

dos fatores que representam os principais limiares de desenvolvimento que precisam ser 

superados por empresas de origem acadêmica em termos de recursos e capacidades. Sendo 

identificadas como: Reconhecimento da oportunidade; Comprometimento empreendedor; 

Credibilidade do empreendimento; e Sustentabilidade.  

O destaque para estas conjunturas críticas como direção adotada para transitar pelo 

desenvolvimento de um SOA, permite-nos ir além das fases dispostas como partes 

integrativas do processo de desenvolvimento. Pode vir a possibilitar a exploração da atuação 

dos pesquisadores em torno da complexidade do processo de geração de inovações. Assim, 

especificamente, perguntamos: Que fatores individuais, relacionados à atuação do 

pesquisador como empreendedor acadêmico, são mediadores do desenvolvimento de spin-

offs acadêmicos, em relação à superação de conjunturas críticas características deste 

processo?  

Nosso método segue uma abordagem mista e explora dados primários, sob os quais 

limitamos nossas considerações a empresas de biotecnologia. A realização de um recorte que 

delimita a oportunidade tecnológica explorada foi reconhecida como necessária para este tipo 

pesquisa, em contraposição à certa tendência de a literatura ver tais empreendimentos sob 

uma ótica uniforme, de modo a negligenciar sua heterogeneidade segundo o tipo de 

tecnologia que as fundamenta (MATHISEN; RASMUSSEN, 2019).  



 

 

Os resultados alcançados, além de identificar a manifestação de aspectos reunidos 

como relevantes, fornecem evidências empíricas que nos permitem caracterizá-los. O estudo, 

neste sentido, dispõe de implicações tanto para pesquisas futuras, quanto para formuladores 

de diretrizes que buscam fomentar o EA, de maneira a posicionarem-se além de aspectos 

institucionais. Sendo, relevante considerar garantias e suporte à atuação do pesquisador como 

empreendedor.  

Na próxima seção, nos voltaremos para o entendimento em torno do processo de 

desenvolvimento de SOAs, e a identificação de determinantes associados ao pesquisador. A 

seção subsequente contém uma descrição dos aspectos metodológicos, que é seguida pela 

apresentação dos resultados. No final, as considerações finais do estudo, junto às suas 

limitações e oportunidades de exploração para pesquisas futuras são fornecidas. 

2. Revisão de Literatura  
 

2.1 Desenvolvimento de spin-offs acadêmicos  
 

Um sentido adotado pela literatura dedicada a explorar o fenômeno de SOA 

concentrou-se em evidenciar os processos de formação e desenvolvimento destas empresas a 

partir de certos modelos que são destacados. Roberts e Malonet (1996) desenvolveram cinco 

modelos estruturais que reúnem os esforços formais de criação de novas empresas de 

universidades, laboratórios governamentais e organizações de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D). Tal concepção considera, como etapas de formação destas organizações, a passagem 

de três fluxos principais: financiamento, recursos e propriedade intelectual, combinando a 

atuação de quatro atores principais: o criador da tecnologia, o empresário, a própria 

organização de P&D, e o investidor de risco. Em suma, sob uma perspectiva de estágios, as 

primeiras etapas são formadas pela presença de financiamento a fim de fornecer recursos, 

tanto humanos quanto materiais, que resultará na geração de propriedade intelectual 

tecnológica, que será passada para o escritório de licenciamento de tecnologia. A tecnologia é 

então avaliada, decidindo pelo prosseguimento ou não de seu processo de proteção. Por 

conseguinte, haverá aquelas que darão origem à uma nova empresa.  

Por outro lado, a compreensão explorada por Roberts e Malonet (1996) não avança 

para os estágios de desenvolvimento do negócio, permanecendo seu enfoque somente nos 

estágios que desencadeiam a criação do novo empreendimento. Neste sentido, Ndonzuau et 

al. (2002) vão além do processo de formação, buscando explicar a transformação dos 

resultados da pesquisa em valor econômico. Propondo um modelo de estágios, que além das 

etapas de Geração da ideia de negócio; Estruturação e Desenvolvimento; e Criação da nova 

empresa, considera a etapa de Fortalecimento da criação de valor econômico. Neste estágio, o 

empreendimento deverá contornar problemas ligados à infraestrutura, recrutamento de 

pessoas qualificadas e financiamento, de maneira a não correr o risco de não alcançar a 

exploração de todo seu setor industrial potencial (NDONZUAU et al., 2002).  

Contudo, o entendimento baseado em modelos de estágios tende a formar uma 

concepção linear deste tipo de dinâmica, ignorando sua complexidade (FREITAS, 2011). 

Mesmo diante outros esforços em reunir os elementos que constituem tal processo, um 

avanço no entendimento da formação e desenvolvimento destas empresas é representado pelo 

estudo de Vohora et al. (2004), que considera, além das etapas de desenvolvimento, as 

transições pelas quais deve-se passar para desenvolver o novo negócio. Estas transições, 

também chamadas de “conjunturas críticas, são: Reconhecimento da oportunidade; 

Compromisso empreendedor; Credibilidade do empreendimento; e Sustentabilidade.  

A conjuntura de Reconhecimento da oportunidade está na captura de ideias 

inovadoras, que desencadeiam no reconhecimento de uma solução que satisfaça uma 

necessidade ainda não atendida pelo mercado. O inventor domina o conhecimento em esfera 



 

 

acadêmica, contudo, pode ainda ter conhecimento escasso de como atender o mercado. 

Realizar a combinação entre problema e solução comercial requer habilidades, percepções e 

condições disponíveis assimetricamente. Já a transição que remete ao Comprometimento 

empreendedor, envolve a disposição dos inventores acadêmicos em se comprometer a levar 

a ideia adiante e explorar ativamente o potencial comercial das suas descobertas científicas. 

Pode haver relutâncias que impedem a ligação entre o empreendedor e um determinado curso 

de eventos, que agregará competências comerciais à organização e à tecnologia. A 

Credibilidade do empreendimento é indicada como outro limiar de desenvolvimento. O 

empreendedor deverá conseguir acesso e adquirir um estoque inicial de recursos necessários 

para o negócio começar a funcionar. Para tal, neste momento, desconfianças deverão ser 

superadas. Por fim, o alcance de retornos sustentáveis está relacionado à superação do 

momento crítico de Sustentabilidade, associado à garantia da operacionalização da empresa 

e alcance de geração de receita a partir da tecnologia desenvolvida, tornando o negócio 

sustentável. 

Estes momentos permitem que sejam identificados determinados problemas e 

complexidades que se manifestam no desenvolvimento destas empresas. O empreendimento, 

portanto, chega a um limite de desempenho a partir do qual seu desenvolvimento contínuo é 

restringido (VOHORA et al., 2004), sofrendo influências de fatores que favorecem e 

obstruem a atividade spin-off (HOSSINGER et al., 2020).  
 

2.2 Determinantes – nível individual de análise  
 

Caracterizada como dinâmica e de longo prazo, a trajetória de desenvolvimento destas 

empresas é constituída por múltiplos fatores influenciadores (HOSSINGER et al., 2020). 

Estudos estiveram enfatizando tais aspectos, identificando-os em diferentes dimensões 

(HOSSINGER et al., 2020; MATHISEN; RASMUSSEN, 2019). Nesse contexto, há o 

envolvimento do empreendedor acadêmico como significativo determinante das condições 

sobre as quais o novo negócio avança.  

Em estudos que compõem o fluxo de pesquisa sobre determinantes da atividade dos 

SOAs, a capacidade de rede dos pesquisadores é observada como um influenciador 

importante para a atividade da empresa. Considera-se que acadêmicos com redes mal 

desenvolvidas tendem a limitar somente ao seu ambiente próximo a busca por atores 

importantes para o processo de desenvolvimento. Observamos que, além do acesso a uma 

rede de atores acadêmicos, é considerado relevante o acesso a redes comerciais 

suficientemente desenvolvidas, a fim de incorporar competências e recursos a uma dinâmica 

que permeia também o campo empresarial (GARMENDIA; CASTELLANOS, 2010; 

MATHISEN; RASMUSSEN, 2019; VOHORA et al., 2004). Ademais, certo corpo de 

pesquisas destaca que as redes pessoais dos empreendedores, interagindo socialmente com 

seus familiares, amigos e estabelecendo relações dentro de sua carreira profissional, 

apresentam-se como relevante forma de oportunidades e apoio durante o processo 

empreendedor (BRATKOVIČ KREGAR; ANTONČIČ, 2016).  

O relacionamento entre diferentes partes, como investidores, fornecedores, 

funcionários e clientes, e a forma como tais relações devem ser gerenciadas, colocam luz à 

influência que as experiências empreendedoras anteriores e junto à indústria podem 

exercer para a atividade dos SOAs (SHANE; STUART, 2002; STEEN et al., 2010). Estudos 

apoiam que experiências empresariais do pesquisador podem influenciar no desenvolvimento 

do empreendimento (RASMUSSEN, 2011). Nessa direção, é destacado que conhecimentos, 

habilidades e recursos que um pesquisador domina na academia não são os mesmos 

necessários em uma dinâmica empresarial (GARMENDIA; CASTELLANOS, 2010). Em 

estudo que apresenta o perfil dos SOAs no Brasil, Costa e Torkomian (2008) evidenciaram, 

inclusive, a falta de capacitação gerencial por parte dos pesquisadores que decidem criar uma 



 

 

empresa, como sendo um dos fatores críticos. Conhecimentos gerenciais muita das vezes não 

são transmitidos aos integrantes do meio acadêmico. Contudo, certa incorporação de 

competências comerciais pode vir a gerar certa relutância por parte dos acadêmicos em se 

comprometer em explorar o potencial comercial dos resultados de suas pesquisas (VOHORA 

et al., 2004).  

A longo prazo, identificamos a experiência científica como aspecto essencial para os 

SOAs (MATHISEN; RASMUSSEN, 2019). A reputação conquistada pelos pesquisadores, 

devido à qualidade de sua produtividade científica, contribui positivamente para a 

probabilidade de criação de empreendimentos acadêmicos (ABRAMO et al., 2012; PAZOS 

et al., 2008). Os pesquisadores considerados renomados e bem publicados contribuem para o 

acesso do negócio a uma rede de especialização científica e têm maior probabilidade de 

estarem orientados para o crescimento do negócio, bem como contribuir para sua valorização 

e acesso a investidores (CALVO et al., 2013; MATHISEN; RASMUSSEN, 2019). Temos 

que, a obtenção de um determinado nível de qualidade científica é favorável ao desempenho 

inicial de atividades comerciais, estando relacionada com a disponibilidade de dedicação e o 

capital humano que o pesquisador tem disponíveis em suas atividades de pesquisa. Tal 

aspecto vai ao encontro de que uma maior atividade acadêmica e de pesquisa por parte do 

inventor e sua equipe de pesquisa apoia as condições de o negócio amadurecer (CALVO et 

al., 2013; POWERS; MCDOUGALL, 2005).  

Ainda, é dada atenção às motivações do próprio pesquisador. Aspectos ligados ao 

alcance de reconhecimento profissional e realização pessoal podem influenciar seu 

envolvimento para a superação de barreiras que obstruem o novo negócio (IORIO et al., 

2017). Há uma literatura desenvolvida que, ao examinar as motivações em nível individual, 

concentra-se na geração de retornos financeiros e outros benefícios adicionais relacionados à 

plano de carreira e promoção profissional (FINI et al., 2009; LAM, 2011). Contudo, o senso 

de responsabilidade com a sociedade é tido como influenciador relevante. Muitos consideram 

como um dos seus papeis retornar para a sociedade o resultado de suas pesquisas e atuação 

profissional (ANTONIOLI et al., 2016; HAYTER, 2011).  
 

3. Aspectos metodológicos  
 

3.1 Definições constitutivas e operacionais  
 

A pesquisa em questão se desenvolveu dentro de um quadro que considerou o 

estabelecimento de empresas a partir de universidades públicas brasileiras que, por sua vez, 

configurou a participação de pesquisadores públicos como empreendedores em determinada 

etapa de desenvolvimento de SOAs, no passado ou até o momento do estudo. O incentivo à 

geração de empresas spin-off é identificado como uma das orientações consideradas pelo país 

para elaboração da política de inovação em instituições como as universidades (BRASIL, 

2019). Limitamos nossas considerações a empresas de biotecnologia, entendendo que o tipo 

de dinâmica investigada é influenciado diretamente pelo tipo de tecnologia desenvolvida. 

Temos que o processo inovativo em biotecnologia é demarcado pela dependência do 

conhecimento científico, sendo campo para iniciativas de incentivo ao empreendedorismo 

acadêmico (CORIAT et al., 2010).  

Para a execução da pesquisa, buscamos a sistematização entre os fatores 

influenciadores de nível individual e os limiares de desenvolvimento de SOAs. A interação 

entre esses dois eixos é representada pelo modelo conceitual para análise (Figura 1).  
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Figura 1. Modelo conceitual para análise 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Assim, este trabalho apresenta um estudo descritivo, cuja estratégia de pesquisa foi a 

de estudo de múltiplos casos, aplicado com base em dados primários que seguiu uma 

abordagem de método misto.   

 

3.2 Abordagem quantitativa  
 

Na etapa quantitativa utilizamos a aplicação de questionário como instrumento para a 

coleta de dados. A princípio, a seleção dos participantes da pesquisa foi constituída 

recorrendo ao acesso a dados secundários e públicos, a começar com o levantamento dos 

depositantes de cartas patentes na plataforma do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual 

(INPI) e consulta via plataforma Lattes, sistema de currículos virtual mantido pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), de experiências que 

representassem o envolvimento com empreendimentos empresariais de biotecnologia. 

Segundo critérios de acessibilidade, foram coletadas as percepções de 10 acadêmicos, 

orientadas por 15 afirmativas estruturadas e direcionadas por categorias pré-identificadas a 

partir da literatura, conforme representadas pela Figura 1. As assertivas foram mensuradas 

segundo escala Likert de 1 a 7, sendo 1 correspondente a ‘Discordo totalmente’ e 7 a 

‘Concordo totalmente’. Para tanto, o(a) pesquisador(a) deveria avaliar o quanto determinados 

aspectos foram influentes na trajetória de desenvolvimento do novo negócio.  

Para análise, os dados foram tratados pelo software estatístico Jamovi (versão 1.6), 

sendo submetidos à Análise de Componentes Principais (ACP). A aplicação do método 

apoiou-se, sobretudo, aos objetivos de identificação de correlações entre variáveis originais 

para a criação de componentes, que representem a combinação linear daquelas variáveis 

(redução estrutural); e verificação da validade dos componentes, tendo em vista a alocação 

das variáveis originais em cada componente (FÁVERO; BELFIORI, 2015). Para o contexto 

da presente pesquisa, a técnica da ACP lançou luz às categorias utilizadas pelo estudo, no que 

tange sua organização e relevância, proporcionando melhor adequação das temáticas chaves a 

serem abordadas com maior aprofundamento na etapa subsequente da pesquisa.  



 

 

3.3 Abordagem qualitativa  
 

Aos respondentes do questionário aplicado na primeira etapa do estudo, foi realizado 

o convite para colaboração da coleta de dados via entrevistas semiestruturadas, de modo a 

aprofundar nos fatores em análise. Foram realizadas 6 entrevistas, cujos participantes foram 

identificados como PE1 a PE6. Os dados corresponderam a dinâmicas de desenvolvimento de 

biotecnologias para o desenvolvimento de produtos alimentícios naturais e funcionais; de 

insumos farmacêuticos ativos; fototerapia aplicada à saúde; de ativos naturais para uso 

dermatológico; produtos voltados para a sanidade animal; e para o combate a pragas 

agrícolas.  

As entrevistas foram transcritas para subsidiar o tratamento e análise dos dados. Foi 

utilizada a análise de conteúdo categorial. Para auxiliar na categorização, foi utilizado o 

software ATLAS.ti (versão 8.4), específico para análises de dados qualitativos. As 

transcrições das entrevistas foram importadas e organizadas, e deu-se início à criação de 

Categorias e Grupos de categorias no software. Sendo as categorias representadas pelos 

fatores de nível individual, agrupadas posteriormente de acordo com as conjunturas críticas.  

A apresentação dos resultados contou com a inserção de citações dos entrevistados 

para reforçar a análise. Foram retirados das citações nomes de pessoas, empresas, instituições 

ou qualquer outra forma de identificação, substituídos por nomes genéricos apresentados 

entre parênteses, de maneira a não prejudicar o significado e o sentido da citação. 
 

4. Análise dos resultados  
 

4.1 Exploração dos dados  
 

Inicialmente, com o objetivo de verificar a adequação da amostra foi realizado o teste 

de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), cujo valor obtido foi de 0,5, considerado como aceitável para 

a ACP (FÁVERO; BELFIORI, 2015). Logo, a fim de certificar se as variáveis em estudo são 

correlacionadas, foi utilizado o teste de esfericidade de Bartlett. Com a aplicação do teste foi 

obtido x2 = 706; g.l. = 706; p<0.001, logo as variáveis não são mutuamente independentes. 

Uma vez verificado que as variáveis são correlacionadas realizamos a ACP. Para a análise 

dos fatores em estudo foi considerado o método Varimax para determinar a quantidade de 

fatores extraídos, a partir do qual foi empregado o critério de seleção de Kaiser, que seleciona 

os componentes com autovalor (eigenvalue) acima de 1. Assim, visualizamos quantos 

componentes reúnem em si a maior quantidade de variância e como as variáveis se 

relacionam com determinado componente (SANTOS, 2008). A partir do gráfico scree a 

seguir, temos a representação do número de componentes com base no tamanho dos 

autovalores (Figura 2). Observamos que os primeiros quatro componentes têm valores 

maiores do que 1. 
Figura 2. Componentes por tamanho dos autovalores 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 



 

 

 

Especificamente, a Tabela 1 apresenta a contribuição percentual por componente, bem 

como a variância total, indicando que os quatros componentes identificados representam 

82,1% de contribuição, refletindo de acordo com Hair et al. (2005)1, uma quantidade 

adequada de variação explicada nos dados. É também possível verificar a carga fatorial e a 

variância dos respectivos componentes extraídos.  

 
Tabela 1. Percentual da variância por componente 

Componente Carga fatorial % da Variância Cumulativo % 

1 4,27 28,5 28,5 

2 3,89 26,0 54,4 

3 2,39 15,9 70,4 

4 1,76 11,7 82,1 

Fonte: Elaborado pelos autores baseados nos dados da pesquisa. 
 

Determinado o número de componentes, a análise procedeu demonstrando a matriz de 

coeficientes das cargas fatoriais (Tabela 2), representando como as variáveis em estudo 

agrupam-se entre os 4 componentes principais extraídos.  

 
Tabela 2. Matriz de coeficiente das cargas fatoriais 

 
Componente 

 

 
1 2 3 4 Comunalidades 

Interações na rede pessoal    0,686     0,30985 

Relações estabelecidas com o mercado  0,907    0,09245 

Capacitação gerencial  0,963    0,03028 

Reconhecimento da comunidade científica    0,701  0,20660 

Produção científica da equipe de pesquisa     0,813 0,04532 

Produtividade científica do pesquisador    0,793  0,14236 

Experiência de carreira   0,813   0,28059 

Reconhecimento profissional  0,740    0,07779 

Realização pessoal  0,908    0,00738 

Senso de responsabilidade social   0,884   0,18831 

Interesse pela carreira empreendedora   0,795   0,27148 

Benefícios adicionais     0,727 0,34769 

Experiências anteriores com empreendedorismo  0,789 0,545   0,04468 

Dedicação à pesquisa (carga horária)  0,603 0,550  0,18053 

Relação com atores não acadêmicos      -0,685   0,46005 

Fonte: Elaborado pelos autores baseados nos dados da pesquisa. 

Nota: Análise de Componente Principal com rotação Varimax como método de extração. 
  

Verificamos que os resultados jogaram luz à estrutura que sumarizava os fatores de 

nível individual pesquisados, auxiliando na identificação de outliers e grupos, permitindo 

remodelar a estrutura conceitual de análise do estudo.   

O primeiro componente constituiu-se majoritariamente pelas características 

individuais associadas a dois enfoques principais: às experiências antecessoras dos 

 
1 Segundo Hair et al. (2005), esse percentual deve ser de no mínimo 60%. Ademais, o mínimo de 80% da 

variância explicada pelos componentes principais deve ser necessário caso os dados forem utilizados para fins 

descritivos (MINITAB, 2019).  



 

 

pesquisadores e à motivação pessoal. Estiveram reunidas mais especificamente as variáveis 

de Relações estabelecidas com o mercado, Experiências anteriores com 

empreendedorismo e Capacitação gerencial, além daquelas de Realização pessoal e 

Busca por reconhecimento profissional. Nesse contexto, observamos com destaque as 

variáveis de capacitação gerencial (0,963), realização pessoal (0,908) e a de relações 

estabelecidas com o mercado (0,907), devido suas significativas cargas fatoriais, em relação 

às demais que integraram o componente, que mostrou explicar 28,5% da variância total da 

amostra. 

O segundo componente, indicativo de 26% da variância da amostra, também 

compreendeu variáveis relacionadas às experiências antecessoras dos pesquisadores e 

motivação pessoal, com destaque para o Senso de responsabilidade social por parte dos 

pesquisadores, com a maior carga fatorial (0,884) entre as variáveis. Ademais, visualizamos 

variáveis ligadas à produtividade e excelência científica, no que se refere à Experiência de 

carreira (0,813) e Dedicação à atividade de pesquisa (0,603); e à capacidade de rede, 

especialmente ao estabelecimento de interações do pesquisador com sua rede pessoal 

(0,686). 

Em relação ao terceiro componente, responsável por 15,9% de variância, observamos 

haver uma variável (Relacionamento com atores não acadêmicos) que se relacionou 

negativamente com as demais do mesmo componente e, portanto, desconsiderada na presente 

análise. Tivemos, de outro lado, a relevância dos fatores de nível individual de 

Produtividade científica do pesquisador (0,793) e Reconhecimento da comunidade 

científica (0,701), que caracterizam a produtividade e excelência científica ligados ao 

pesquisador. Também é considerada a variável que representa a dedicação do pesquisador à 

pesquisa.  

Finalmente, o fator apresentado como o de menor variância na amostra (11,7%) foi 

integrado por aspectos relacionados à produtividade e excelência científica e motivação 

pessoal do pesquisador, sendo, respectivamente, representados pelas variáveis Produção 

científica da equipe de pesquisa (0,813) e Busca por benefícios adicionais (0,727).  

O agrupamento das variáveis entre os componentes extraídos está representado pela 

Tabela 3, considerando a ordem decrescente da carga fatorial de cada variável. 

 
Tabela 3. Agrupamento entre variáveis por componente 

(Componentes)  

1 2 3 4 

(Variância = 28,5%) (Variância = 26%) (Variância = 15,9%) (Variância = 11,7%) 
    

Capacitação gerencial  
Senso de responsabilidade 

social  

Produtividade científica 

do pesquisador  

Produção científica da 

equipe de pesquisa  

Realização pessoal  Experiência de carreira  
Reconhecimento da 

comunidade científica  
Benefícios adicionais  

Relações estabelecidas 

com o mercado  

Interesse pela carreira 

empreendedora  

Dedicação à pesquisa 

(carga horária) 

 

Experiências anteriores 

com empreendedorismo  
Interações na rede pessoal  

  

Reconhecimento 

profissional  

Dedicação à pesquisa 

(carga horária) 

  

 
Experiências anteriores 

com empreendedorismo  

  

Fonte: Elaborado pelos autores baseados nos dados da pesquisa. 

 



 

 

4.2 Caracterização dos fatores individuais no desenvolvimento dos SOAs 

4.2.1 Reconhecimento da oportunidade: “O problema não existe na cabeça do 

professor universitário, o problema existe na sociedade”  
 

Esse limiar de desenvolvimento evidencia o encontro entre uma necessidade não 

atendida e a concepção da solução que a satisfaça. Para tal, o senso de responsabilidade 

social do pesquisador manifestou-se entre os casos examinados como aspecto importante 

para a superação da fase inicial de pesquisa. A partir da área de conhecimento especializada, 

os pesquisadores considerados tinham a percepção sobre determinado problema a ser 

resolvido, mediante implicações, sobretudo, para a saúde e meio ambiente.    

Aspectos individuais da vivência particular do pesquisador mostraram-se como 

aspecto constituinte do reconhecimento da oportunidade comercial. Representados desde a 

vivência do próprio problema não atendido – “[...] já fazia parte da minha vida. [...] sempre 

tem uma coisa pessoal” (PE2); até pela consciência do impacto de determinada situação à 

sociedade, a partir das consequências aos seus próximos - “Eu tive um filho logo no início e 

como agrônomo já me preocupava com as qualidades do alimento. Não gostava que ele 

comesse cenoura, tomate e batata porque tinha muito agrotóxico” (PE4).  

Observamos, na maior parte dos casos, a relação com a busca por realização pessoal, 

sendo elemento ligado à persistência do pesquisador em levar a oportunidade adiante, de 

modo a avaliar se a tecnologia potencial corresponderia à promessa de aplicabilidade - “eu 

queria realizar esse sonho” (PE3).  

Já em um dos casos analisados foi notável que o reconhecimento profissional 

acompanhado pelo anseio de ganhos financeiros (benefícios adicionais) foram aspectos 

influenciadores para que a fase de pesquisa fosse superada e o desenvolvimento tecnológico 

reconhecido e enquadrado dentro da oportunidade de criação de um novo negócio.  

 
A motivação é ganhar dinheiro e ter um case de sucesso [...] (o professor) sempre ia 

atrás de cases de sucesso em cada área dele e para que esses cases abrissem outras 

portas. Então não necessariamente o primeiro case de sucesso vá te trazer ganho 

financeiro, mas te expõe para o mercado (PE3).  

 

Foi possível, ainda, observar que as relações estabelecidas com o mercado se 

apresentaram como relevantes para se transitar por esta conjuntura crítica. Um dos 

participantes da pesquisa apontou que a observação do mercado, no que diz respeito a suas 

tendências, somadas à pesquisa já realizadas há alguns anos, foi o que possibilitou a 

identificação da oportunidade: [...] “existia uma tendência que isso fosse o hit do momento. E 

a busca por esse tipo de produto ia começar e não teve outra” (PE2). Já outro pesquisador 

apontou que foi a observação do mercado internacional que possibilitou que a oportunidade 

fosse reconhecida, na medida que “[...] existia uma tecnologia que vinha surgindo na época. 

Não havia no Brasil um produto disponível” (PE3). Identificamos também a interação junto à 

rede pessoal do pesquisador, como fator que possibilitou que o pesquisador reorientasse o seu 

olhar e se envolvesse no desenvolvimento do novo negócio. “[...] a necessidade insatisfeita 

não foi feita por mim, foi feita por outras pessoas, que se deram conta que esses problemas 

eram grandes e precisavam de solução, e acharam que a minha formação poderia ajudar” 

(PE5).  

Nesse momento, o pesquisador possui um amplo conhecimento acadêmico, porém, 

ainda incipiente de como fazer que esse conhecimento se transforme em uma tecnologia. 

Logo, ultrapassando certo momento em que se percebeu os impulsionadores mais de caráter 

inicial, o caminho para se chegar em seu nível mais desenvolvido trouxe à superfície 

elementos ligados à produtividade e excelência científica, particularmente, no que tange à 



 

 

produtividade do pesquisador e produção científica de sua equipe, representando os 

resultados de pesquisa que são reunidos para se chegar na tecnologia em sua versão escalável 

no mercado. 

 

4.2.2 Comprometimento empreendedor: “é como se eu tivesse dado um salto no 

precipício, que eu não sabia a profundidade, nem a complexidade”  
 

O envolvimento do empreendedor, no que tange suas ideias e intenções, é elemento 

fundamental para o desenvolvimento do novo empreendimento, uma vez que tende a 

constituir as condições iniciais da formação do negócio. Nesse momento, destacamos a 

transição do ambiente acadêmico para o empresarial – “eu entendi que meu papel estava no 

meio do caminho era uma ponte entre a academia e o mercado” (PE4). 

Observamos o fator de capacitação gerencial como fator interveniente para a 

superação deste limiar de desenvolvimento. Entre as dinâmicas em estudo, identificamos que 

alguns dos participantes buscaram instruir-se de conhecimentos e habilidades fora da sua área 

de estudo, indo além da atuação na fronteira do laboratório de pesquisa. Um dos 

pesquisadores expõe a sua responsabilidade frente às ações de marketing da empresa, em que 

afirma que: “tive que me formar em marketing, eu fiz um ano de curso de marketing, tive que 

aprender a fazer site, branding, anúncio, loja, vendas, eu não sei fazer, eu vou ter que 

aprender” (PE2).  

Outro pesquisador expôs que esta conciliação de papeis era questionada, inclusive, 

por colegas, que constituíam sua rede dentro da universidade: “ou você escolhe a 

universidade ou a tecnologia, porque na universidade estamos para fazer ciência, não 

tecnologia” (PE5). Sendo que o pesquisador optou por deixar sua carreira no funcionalismo 

público e ir atuar junto ao setor privado, percebendo que não estava conseguindo estabelecer 

uma boa convivência com os seus colegas de trabalho. Outros pesquisadores chegaram a 

relatar que no ambiente universitário se depararam com acadêmicos que não viam muito bem 

tal atuação entre universidade e empresa, indicando haver “um estrelismo excessivo” (PE2), 

por parte de alguns acadêmicos.  

Além disso, observamos que o comprometimento empreendedor foi constituído por 

sacrifícios por parte dos pesquisadores, sustentados pela crença da importância que a sua 

tecnologia detinha, fundamentada em suas motivações pessoais. Isso chamou a atenção para 

a vinculação da atuação do pesquisador à função de financiador.  

Considerando a atividade spin-off, temos o financiamento como um dos principais 

impedimentos para a criação de empresas de origem universitária de sucesso (CHIESA; 

PICCALUGA, 2000; SØRHEIM et al., 2011). Entre as diferentes experiências em estudo se 

destacou o envolvimento do pesquisador na provisão de recursos para a constituição do 

negócio. Este aspecto caracterizou-se por vivências onde o pesquisador teve, desde pegar 

empréstimo para garantir os recursos para o desenvolvimento da escalabilidade da empresa, 

até reconhecer que seria a única via para viabilizar o desenvolvimento do negócio, por não 

contar com apoio da universidade, de órgãos de fomento ou empresa investidora – “todas as 

pesquisas feitas no laboratório fui eu que coloquei dinheiro, inclusive os equipamentos, foi 

porque eu não tive apoio algum para nada” (PE2); “[...] você começa pôr dinheiro, porque 

algumas etapas, por exemplo, você começa sem financiamento. Você tem de tirar dinheiro do 

bolso para colocar” (PE1).    

Além da realização de financiamento com recursos próprios, também foram 

demonstradas particularidades ligadas à alta demanda de tempo que a organização exigia 

nesta fase, sobressaindo questões de convívio familiar e saúde mental do próprios envolvidos 

no desenvolvimento do empreendimento. Quando questionado se pensou em desistir, um dos 

participantes da pesquisa afirmou que “esse ano eu pensei em largar tudo. Pensei, pensei, 



 

 

pensei, mas sinto que não é a hora. Então se você acha que não é a hora, não abre mão” 

(PE2).  

 

4.2.3 Credibilidade do empreendimento: “Essas coisas não são impessoais” 
 

Podemos compreender como aspecto importante deste tipo de transição, a capacidade 

do empreendimento alcançar credibilidade para atrair recursos chaves. Sobre isso, um dos 

participantes da pesquisa, mediante ao fato de ter que convencer pessoas a apostar no produto 

em desenvolvimento, revela que teria cansado “dessa vida de empresário, de ficar provando 

que não estou falando mentira, que eu não sou enganador sabe?! Isso cansa demais [...]” 

(PE4).  

Nesta conjuntura, ter uma experiência de carreira em boas instituições e estar 

respaldado pela credibilidade da universidade mostrou ter sido relevante em termos de 

atribuir credibilidade ao empreendimento. Um dos participantes chama a atenção sobre o que 

foi importante para atrair investimentos, enfatizando que “a universidade tem uma 

credibilidade absurda na sociedade. Então se você não tiver o nome da universidade por trás 

você não sai do lugar” (PE1). 

Nesse ponto, destacou-se também o reconhecimento do pesquisador na 

comunidade científica como fator que influencia o SOA obter credibilidade. As percepções 

coletadas permitiram-nos identificar que a reputação de determinado pesquisador contribui 

para transmitir segurança a investidores e superar desconfianças. Essa reputação não se 

mostrou associada somente ao papel dentro da universidade, mas, também, junto a órgãos de 

fomento e organizações industriais. Esta reputação científica pode ir além da produtividade e 

produção científica. Em uma das dinâmicas analisadas, um dos sócios do empreendimento, 

quem mais atraía investimentos, por exemplo, “tinha uma produção científica mediana, não 

era nada excepcional. Mas ele tinha uma produção tecnológica em termos de patente 

excepcional, ele era o cara da reunião" (PE1). Este “cara da reunião” detinha acesso a pessoas 

de diversas áreas, sendo tal acessibilidade como característica relevante para a constituição de 

uma rede importante de contatos.  

Logo, observamos que os aspectos de interações nas redes pessoais manifestaram-se 

como intervenientes significativos. Em algumas das experiências coletadas, o 

estabelecimento de interações com a rede de contatos foi considerado relevante para o 

aproveitamento de oportunidades para garantir visibilidade, apoio e captação de recursos para 

o desenvolvimento do negócio. Um dos pesquisadores chama a atenção para sua estratégia de 

estabelecer relações próximas com contatos que seriam influentes em determinadas decisões, 

destacando a realização de visitas e entrega de presentes: “E aí, você começa a ter relação 

pessoal com as pessoas que decidem e isso é fundamental” (PE1).  

 

4.2.4 Sustentabilidade: “é acreditar que o seu trabalho vai pra frente” 
 

A maior parte das experiências acessadas revelou, até o momento da pesquisa, não ter 

alcançado o nível de alto crescimento sustentável. Conforme apontado no limiar de 

“Comprometimento empreendedor”, o recurso financeiro do próprio pesquisador mostrou 

constituir parte importante da garantia de financiamento para o desenvolvimento do negócio. 

Sobre isso, um dos participantes da pesquisa relatou: “Eu confesso para você que, até hoje, eu 

só tomei prejuízo, até hoje não me deu nenhum centavo. Eu só dei, só coloquei dinheiro, 

dinheirada” (PE1). Um dos pesquisadores também expõe que, ainda, o negócio não remunera 

seus sócios: “[...] a gente paga as contas, mas não paga os sócios” (PE2). Ainda, os 

participantes da pesquisa compartilharam a visão de incerteza quanto à capacidade do 

empreendimento dar retorno.  



 

 

Em dos casos em estudo, a busca por retornos sustentáveis foi caracterizada pela 

intenção de venda do SOA para uma empresa já estabelecida no mercado. Tal estratégia foi 

realizada de maneira a conquistar as condições que garantiriam maior escalabilidade e 

atuação no mercado – “a (spin-off acadêmico) não é minha mais, vendi tudo, ela é 100% da 

(empresa multinacional), não tenho ideia dos lucros que ela tem, mas eu acredito que como 

eles estão pensando em investir, a coisa está dando muito certo” (PE4); ou foi a finalidade 

almejada pelo pesquisador desde a fase de concepção. “[...] uma das ideias nossas sempre foi 

vender a empresa, foi desenvolver aquilo ali e vender a ideia” (PE3).  

Lembramos que, as conjunturas críticas compõem um fluxo de retroalimentação entre 

diferentes etapas do processo de desenvolvimento. Sendo, perante alguns casos em estudo, 

possível remetermos ao estágio de desenvolvimento relacionado à gestão do crescimento do 

SOA, e a aspectos característicos como o aperfeiçoamento da aplicação da tecnologia, a 

avalição de mercados de interesse e, sobretudo, à atuação e amadurecimento da equipe para o 

estabelecimento de estratégias de negócio, processos e rotinas que garantam uma atuação 

mais competitiva do negócio (VOHORA et al., 2004).  
 

5. Conclusões  

O papel das universidades como agente catalisador de inovações tecnológicas e 

crescimento econômico sinaliza que a formação de empreendimentos empresariais nas 

universidades, como é o caso dos spin-offs acadêmicos, é instrumento fundamental para 

explorar ativamente o potencial comercial das descobertas científicas de inventores 

acadêmicos. Contudo, a trajetória para o novo negócio revela ser complexa e longa, mediada 

por fatores que facilitam ou obstruem a inovação perseguida. Para contribuir nesse debate, 

buscamos analisar os fatores individuais, relacionados à atuação do pesquisador como 

empreendedor acadêmico, especificamente, na superação de estágios considerados críticos. A 

partir da trajetória de empresas de biotecnologia, criados por pesquisadores públicos de 

universidades brasileiras, investigamos a influência de determinados influenciadores de nível 

individual, bem como as evidências empíricas de como tais aspectos caracterizaram os 

limiares de desenvolvimento característicos deste tipo de dinâmica.  

Verificamos que os fatores individuais em estudo evidenciaram quatro componentes 

que explicaram mais de 80% da variância da amostra, expondo a relevância de aspectos 

ligados à motivação pessoal do pesquisador, principalmente no que se refere ao seu 

sentimento de realização pessoal e senso de responsabilidade perante a sociedade. Ademais, 

pudemos destacar elementos ligados às experiências antecessoras trazidas pelos 

pesquisadores, que estiveram relacionadas, sobretudo, à capacidade gerencial do acadêmico; 

ao já estabelecimento de relações com o mercado em período antecessor ao seu envolvimento 

com o novo negócio; e à vivência de experiências com empreendedorismo. A dimensão de 

produtividade e excelência científica esteve se destacando entre outros componentes 

principais extraídos (a destacar o terceiro e quarto componentes), indicando que a 

produtividade científica ligada ao pesquisador, seu reconhecimento na comunidade científica 

e sua dedicação à pesquisa, foram aspectos relevantes.  

Mesmo que, sob a análise quantitativa dos dados, a relação do pesquisador com atores 

não acadêmicos não tenha se relacionado com um dos componentes extraídos na pesquisa, 

este fator foi mediador da transição pelos limiares de desenvolvimento nas experiências 

aprofundadas em etapa qualitativa, em especial, na conjuntura de alcance à confiabilidade do 

empreendimento. A rede estabelecida pelo acadêmico, fora da academia, facilitou a captação 

de recursos e aproveitamento de oportunidades de chegar ao mercado.  

Ademais, observamos os fatores ligados à motivação pessoal do acadêmico como 

aspecto central para a transição pelo reconhecimento da oportunidade, reiterando aqueles 

destacados pela etapa quantitativa – o senso de responsabilidade social para a solução de 



 

 

determinado problema e a oportunidade de desenvolvimento de uma nova tecnologia como 

uma realização pessoal para o acadêmico. A capacitação gerencial corroborou com o que é 

apontado pela literatura, sendo fator crítico para o desenvolvimento do negócio, considerando 

a necessidade de incorporar competências à atuação do acadêmico além da sua atuação 

técnica como inventor da tecnologia. Na conjuntura de comprometimento empreendedor, 

chamou a atenção para a função de financiamento do spin-off, revelando o envolvimento 

financeiro do pesquisador como uma das vias fundamentais para que o negócio avance. Para 

a captação de recursos chaves, a carreira do pesquisador em uma instituição reconhecida e 

certo reconhecimento por parte da comunidade acadêmica foram destacados.   

Por fim, a não superação do limiar de sustentabilidade por muitos casos investigados, 

apesar da longa trajetória já estabelecida, tende a significar uma constante retroalimentação 

do processo. Este aspecto permite-nos, também, aproximar da noção que, conforme se dê o 

desenvolvimento do negócio, a superação de limiares de desenvolvimento demonstra estar 

envolvida com determinantes de outros níveis de análise.  

Foi um dos limitadores da pesquisa obter com clareza as vias para acesso a casos de 

spin-offs nascentes a partir de universidades brasileiras. Esforços de investigação já 

sinalizaram não haver um levantamento sistemático sobre este fenômeno, assim como um 

mapeamento de casos concretos inseridos na dinâmica econômica brasileira (BOTELHO; 

ALMEIDA, 2012; COSTA; TORKOMIAN, 2008; PAVANI, 2015). Como oportunidades de 

pesquisas futuras, temos a necessidade de aprofundar no que compõem as condições de 

desenvolvimento de iniciativas de empreendedorismo acadêmico, de maneira a fornecer 

subsídios para o desenvolvimento de diretrizes políticas menos generalistas e que considerem 

aspectos para atuação do pesquisador como empreendedor. Além disso, outros determinantes 

podem ser trazidos à superfície diante a análise de outros tipos de tecnologias ou sob 

condições de outros sistemas nacionais de inovação.  
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IDENTIDADE DO EMPREENDEDOR E EFETUAÇÃO: UMA 
REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA  

Antonio Donizete Ferreira da Silva1 

Resumo: O objetivo da pesquisa é avaliar e sintetizar a literatura existente sobre a identidade 
do empreendedor em conexão com a efetuação, caracterizando o estado da arte da pesquisa 
sobre o tema com uma revisão sistemática de literatura (RSL). Esta inova ao utilizar uma 
combinação dos protocolos de Kraus et al., (2020) e do PRISMA, operacionalizada com a 
ferramenta StArt. Os artigos revisados vieram da Scopus (23 artigos) e da Web of Science (32 
artigos). Após a aplicação dos critérios de exclusão e qualidade, 19 artigos foram analisados 
em profundidade. A RSL apontou que, com a efetuação, a identidade do empreendedor 
influencia as decisões, o tipo de oportunidade explorada, os objetivos e o comprometimento 
de parceiros no processo empreendedor. Na efetuação, as identidades pessoal e social 
mostram-se como dinâmicas, interativas, processuais e motivadoras de comportamentos. Ao 
final, há uma agenda de pesquisas sugeridas para se avançar mais no estudo do tema.  

Palavras-Chave: identidade; empreendedor; efetuação; empreendedorismo.  
 

1. INTRODUÇÃO 

A identidade de uma pessoa é a compreensão que ela tem de quem ela é (Stryker & 
Burke, 2000). Refere-se ao entendimento que ela tem sobre si mesma, do que valoriza, acha 
relevante, que a motiva a realizar suas ações e que constitui um conjunto de seus significados 
internos próprios quanto ao modo como se vê e entende (Korsgaard, 1996; 2009). O conceito 
de identidade traz a noção de “quem é” e de “quem assume ser” uma pessoa em relação às 
outras, ajudando os empreendedores a se ver e agir conforme o trabalho em que se engajam 
(Watson, 2013). A identidade da pessoa molda preferências, o jeito de ser, viver e decidir, 
estabelecendo uma pulsão para se manter fiel a si mesma (York, O'Neil & Sarasvathy, 2016).  

O conceito de identidade ajuda a entender o comportamento empreendedor, pois, por 
exemplo, já se constatou que os empreendedores usam seus negócios como veículos de 
afirmação e defesa de sua identidade ou criam papéis de interesse para expressá-la (Powell et 
al., 2014). As pesquisas sobre identidade no empreendedorismo têm se multiplicado 
rapidamente nos últimos anos (Alsos et al., 2016; Mmbaga et al., 2020) usando abordagens 
difusas, mas geralmente tratando o tema focando características psicológicas e aspectos 
comportamentais dos empreendedores (Cardon et al., 2009; Fauchart & Gruber, 2011; Hoang 
& Gimeno, 2010; Krueger, 2007; Shepherd & Haynie, 2009; Strauss et al., 2020).   

Essa pequena mostra sobre a variedade de estudos sinaliza que, ao mesmo tempo em 
que se multiplicam as pesquisas sobre o tema, o uso de lentes teóricas variadas e de 
combinações temáticas diversas leva a resultados e conclusões dispersos e sem claras 
complementaridade e comparabilidade, o que dificulta a compreensão holística sobre o tema 
(Mmbaga et al, 2020). Para uma compreensão ampla do tema, um caminho promissor seria o 
de organizar e usar blocos temáticos contendo artigos reunidos por afinidade temática e 
tratados em revisões sistemáticas de literatura (Leitch & Harrison, 2016; Radu-Lefebvre et al., 
2021). Seriam blocos tomados para análise de complementaridade e comparabilidade entre si. 

 
1 Doutorando em Administração no PPGA da Universidade Nove de Julho-UNINOVE. Mestre em Direito pelo PPGD 
da Universidade Nove de Julho - UNINOVE. Graduado em Direito (UNIP) e em Administração (UNINOVE). 
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Um dos blocos temáticos a serem considerados é o referente à identidade em ligação 
com a teoria da efetuação (effectuation) (Sarasvathy, 2001). Esta é uma das teorias 
contemporâneas mais relevantes sobre o comportamento empreendedor (McKelvie et al., 
2011; Fisher, 2012). A efetuação é um modo de empreender baseado na escolha de objetivos 
que os empreendedores acreditam que podem realizar usando seus próprios meios relativos a 
“quem eles são” (identidade), “quem eles conhecem” (relações) e “o que eles sabem” 
(conhecimento) em um nível de risco limitado a perdas toleráveis (Sarasvathy, 2001).  

Na teoria da efetuação, a identidade (quem o empreendedor entende que ele é) mostra-
se como um aspecto central e fundamental, que atua na ordenação de preferências dele no 
processo de acessar e combinar recursos, de obter comprometimento de partes interessadas 
(que se tornam parceiros) e de também realizar as ações empreendedoras (Nielsen & Lassen, 
2012). A identidade oferece conteúdos para as iniciativas empreendedoras e para a definição 
de como realizá-las (Nielsen et al., 2012; Sarasvathy, 2001; Dew & Sarasvathy, 2005).  

Embora existam muitos estudos sobre a efetuação, são raros aqueles focando a 
identidade, um de seus componentes fundamentais (Martina, 2019). Não apenas para o 
entendimento do empreendedorismo, mas também para o próprio desenvolvimento da 
pesquisa sobre efetuação, são necessários estudos sobre os antecedentes, os meios (como a 
identidade) e as consequências relativos aos comportamentos (Grégoire et al., 2019).  

Atacando essa necessidade de pesquisa, o presente artigo objetiva avaliar e sintetizar a 
literatura existente sobre identidade do empreendedor em conexão com a efetuação, 
caracterizando o estado da arte da pesquisa sobre o tema. Para atingir esse objetivo, optou-se 
por uma revisão sistemática de literatura (RSL), que possibilita identificar os conceitos 
relacionados e mais importantes, além de apontar as lacunas de pesquisa, a fim de se propor 
uma agenda de pesquisa futura sobre o tema (Paul & Criado, 2020). Como guia resumido para 
o estudo, usa-se a seguinte questão: “Como se caracterizam as contribuições relevantes já 
feitas e quais são necessárias para o conhecimento do papel da identidade na efetuação?” 

Para responder a essa questão, o presente artigo avalia e sintetiza as pesquisas existentes 
sobre o tema, organizando a literatura existente com uma RSL que inova nos métodos ao 
combinar dois protocolos: 1) protocolo de Kraus, Breier & Dasí-Rodríguez (2020), que é 
específico para o campo do empreendedorismo e; 2) protocolo PRISMA, que é um checklist 
que norteia a consistência da redação final (artigo). Os protocolos são complementares e 
foram usados na ferramenta denominada StArt (State of the Art through Systematic Review), 
que dá suporte à coleta e à organização dos dados em todas as etapas da RSL.  

Quanto às bases de busca, foram usadas a Scopus (Elsevier) e a Web of Science, 
privilegiando-se publicações revisadas por pares (conhecimento validado – Podsakoff et al., 
2005). A escolha pela Scopus e pela Web of Science deveu-se a três razões no quesito 
qualidade: 1) o prestígio e a notoriedade internacional dessas bases, pois são hoje as duas 
principais fontes de levantamento das publicações de maior impacto; 2) quanto à amostra, sua 
representatividade é garantida por seu prestígio internacional e por sua exigência nos 
protocolos de indexação e; 3) existe a possibilidade de serem complementares, embora haja 
alguma sobreposição em sua cobertura (Batanero et al., 2020).  

Por fim, quanto à estrutura, este artigo é composto por cinco partes sequenciais e 
complementares. Além desta introdução, há uma seção com uma breve fundamentação 
teórica. Depois, uma seção que descreve os métodos do estudo. Depois, vem uma seção de 
apresentação e discussão dos resultados, com uma síntese e discussão dos achados. Ao final, 
há uma seção de considerações finais contendo sugestões de pesquisas futuras. 
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2. EFETUAÇÃO E IDENTIDADE 

A identidade ajuda a dar forma às iniciativas empreendedoras e a efetuação rompe com 
o pressuposto de oportunidades preexistentes e concentra-se em como os empreendedores 
enfrentam o desafio de desenvolver e usar o espírito empreendedor quando possuem recursos 
limitados e não há objetivos pré-existentes à consideração e ao respeito dos meios já 
possuídos para se empreender (Sarasvathy, 2001). A identidade, na efetuação, é uma das 
bases para a criação de empreendimentos, pois a efetuação se baseia em um levantamento que 
o ator (empreendedor) faz de possíveis efeitos que podem ser gerados usando os meios que 
possui sob seu controle (quem ele é ou identidade, quem ele conhece ou rede de relação e o 
que ele sabe ou conhecimento – os chamados meios efetuais).  

Esse levantamento de meios se soma à consideração de objetivos e ações que são 
viabilizadas desde que não se ultrapassem o nível de risco das perdas toleráveis (Sarasvathy, 
2001; 2008; Dew et al., 2005). A efetuação começa pela escolha de possíveis efeitos 
viabilizados pelos meios efetuais disponíveis, sem o emprego de previsão (Sarasvathy, 2001, 
2008), pois, com o uso de meios já à disposição, passa-se a ter certo controle sobre os 
resultados que podem obter desses meios (Sarasvathy, 2001, 2008; Dew et al., 2005; Chandler 
et al. 2011; Fischer, 2012). A teoria da efetuação lembra que as ações empreendedoras podem 
ser baseadas na causação (método tradicional que traz uma análise prospectiva com previsões 
e planos, objetivos pré-definidos e obtenção, em seguida, dos recursos necessários para a 
realização desses objetivos) e/ou na efetuação (com ações iniciadas segundo o que os meios 
efetuais possuídos permitem fazer, sem previsão e de maneira a evitar incertezas, dado o 
controle com o uso do que já se tem, e explorar oportunidades com riscos limitados a perdas 
toleráveis – Dew et al., 2005). A efetuação ocorre segundo o que representa a Figura 1. 

Figura 1- Efetuação em ação  

 
                    Fonte: Adaptada a partir de Dew e Sarasvathy, 2005. 

Como explicam Dew e Sarasvathy (2005), a efetuação em ação (Figura 1) começa 
quando o empreendedor faz um inventário de seus meios efetuais, incluindo sua identidade, 
perguntando-se “quem eu sou?”, “o que sei?” e “quem eu conheço?”.  
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A identidade tem particular impacto sobre a definição de como o processo 
empreendedor ocorre por efeito dos valores e preferências associados a ela sobre escolhas e 
decisões (Nielsen & Lassen, 2012; Sarasvathy, 2001; 2008). Em seguida, ele imagina 
objetivos possíveis que poderia atingir usando seus meios. Desses objetivos, ele escolhe 
aqueles que vai realizar. A partir daí, interage com pessoas que conhece, dentre as quais busca 
obter clientes e apoiadores a partir de parcerias costuradas com o comprometimento desses 
stakeholders. Se não consegue comprometimento, não avança, já que o empreendedorismo 
não se faz de modo solitário. Isso implica em uma oportunidade inviável, que fica em espera 
para se viabilizar (ou é até mesmo abandonada ou mudada para outra). Se ele obtém parcerias 
para explorar sua oportunidade identificada pelos objetivos visados, tende a captar delas 
novos meios, em um ciclo de recursos em expansão, e a receber influências das parcerias que 
levam a ajustes nos objetivos, ou até a novos objetivos. Há também os ciclos externos do 
modelo (Figura 1), referentes às mudanças do ambiente. Estas podem levar a novas restrições 
(ciclo de restrições) impostas sobre os objetivos considerados e a novos meios úteis a se 
juntarem aos meios já possuídos, também contribuindo para o ciclo de recursos em expansão.  

Como resultado geral da efetuação, novos artefatos tendem a ser criados, como novas 
empresas, novos produtos ou novos mercados. No início de todo o processo, o empreendedor 
avalia em particular quem ele é (identidade), o que reflete nos demais meios efetuais, de 
conhecimento e da rede de relação, fazendo com que busque, por exemplo, relacionar-se com 
pessoas de características similares às suas ou complementares, eventualmente ligadas por 
alguma situação específica, como a adesão a um mesmo hobby ou a uma atividade 
profissional (Haller et al., 2017; Kerr et al., 2020).  

A teoria da efetuação sugere que, desde o início do processo, o empreendedor tem uma 
percepção relativamente clara e coerente de quem ele é e, com base nisso, age para avançar no 
empreendedorismo (Sarasvathy, 2001; 2008; Nielsen et al., 2012). A identidade ajuda a 
revelar uma “consciência de si” reforçada por experiências de vida ao longo do processo 
empreendedor. Nada impede que, no decorrer do processo, ele mude o conceito de si 
assimilando novas formas de ser. Acompanhando o ciclo de recursos em expansão, pode 
haver avaliações e ajustes das ações para que se mantenham alinhadas com seus interesses. 
Assim, vemos que a identidade exerce papel central no empreendedorismo realizado por 
efetuação (Sarasvathy, 2001; 2008; Nielsen et al., 2012). Mas falta ainda, na teoria da 
efetuação, um desenvolvimento sobre como a identidade se desdobra e muda ao longo do 
processo de efetuação (Nielsen et al., 2012). Por isso, este artigo busca identificar novas vias 
de avanço sobre o tema, o que demanda a caracterização do estado da arte sobre ele na 
literatura (Kraus, Breier & Dasí-Rodríguez, 2020) a ser aqui realizada com uma RSL. 

3. MÉTODOS  

A RSL subsidia a descrição das principais contribuições científicas feitas quanto a um 
tema (Tranfield et al., 2003; Kraus et al., 2020), além de identificar lacunas teóricas e 
metodológicas, contribuindo na formulação de uma agenda para pesquisas futuras (Petticrew 
& Roberts, 2008). A presente RSL emprega a estratégia de múltiplos estágios (etapas) 
(Denyer e Neely, 2004; Tranfield et al. 2003; Kraus et al., 2020), focada na literatura 
acadêmica revisada por pares publicada desde o artigo seminal de Sarasvathy (2001). A RSL 
é qualitativa por natureza, de característica exploratória, tendo sido escolhida como método de 
revisão de literatura por ter procedimentos replicáveis, transparentes, auditáveis e com rigor 
científico. Quanto aos protocolos de procedimentos, dois foram usados: 



5 
 

1) Protocolo de Kraus, Breier & Dasí-Rodríguez (2020) - é um protocolo específico para 
o campo do empreendedorismo, sintetizado no Quadro 1. Estabelece as etapas da RSL, 
incluindo as três etapas realizadas aqui com a ferramenta StArt (State of the Art through 
Systematic Review), que auxilia a realização da RSL com detalhamento e registros 
retraçáveis. É uma ferramenta gratuita desenvolvida pelo Laboratório de Pesquisa em 
Engenharia de Software (LaPES) da Universidade Federal de São Carlos (DC/UFSCar) 2. 

Quadro 1: Etapas de uma RSL 

Etapa 1 - Planejamento da RSL 

a) Identificação da necessidade de uma revisão 
b) Desenvolvimento do plano de revisão 

Etapa 2 – Identificação e avaliação de estudos 

Etapa 3 – Extração e síntese de dados 

a) Realização de extração dos dados 
b) Realização de síntese dos dados 

Etapa 4 – Divulgação dos resultados da revisão 
Fonte: Adaptado de Kraus, Breier & Dasí-Rodríguez (2020). 

2) Protocolo Prisma3 - O PRISMA (Preferred Reporting Items of Systematic Reviews 
and Meta-Analyses) é um checklist que assegura o rigor do relatório final dos achados 
de uma RSL. O presente artigo inclui todos os 27 itens do PRISMA, que fornecem as 
evidências qualitativas para a redação final do artigo. Do PRISMA, também foi 
utilizado seu fluxograma de quatro etapas (Figura 2). 

Os protocolos são complementares e foram aplicados na StArt, que facilitou, organizou 
e ajudou a tratar os dados nas etapas da RSL: Etapa 1 – planejamento (inserção do protocolo); 
Etapa 2 - execução (identificação e avaliação dos estudos); Etapa 3 – Sumarização (extração e 
síntese dos dados) e; Etapa 4 – Fornecimento de dados para o texto final (Tabela 1).  

3.1. Estratégia de pesquisa: etapas e critérios de realização 

Na Etapa 1 - planejamento, a questão de pesquisa foi o guia para a execução dos 
procedimentos metodológicos, assim como para a elaboração do planejamento e a escolha dos 
protocolos. Com base na questão de pesquisa, elaborou-se o planejamento, incluindo dupla 
verificação dos procedimentos, bem como definiu-se a ferramenta StArt para suporte às 
etapas do processo. Definiram-se também as strings (palavras) de busca (identidade, 
efetuação e empreendedor), os critérios de inclusão e exclusão dos artigos levantados, os 
critérios de avaliação de qualidade e quais dados seriam extraídos de cada um dos artigos.  

Na definição das strings (e suas variações), foi utilizado o asterisco (*) como forma de 
encontrar, nas buscas, as variações das palavras originais a partir de seu radical. Definiu-se 
também o período de busca. A pesquisa foi realizada no mês de março/2022, incluíram-se 
então as publicações disponíveis até essa data, fixando-se os anos de 2001 até 2022 como 
marcos temporais de busca. O ano de 2001 foi escolhido por ter sido o ano de publicação do 
artigo seminal sobre efetuação (Sarasvathy, 2001). 

 
2 Disponível em:  http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool 
3 Disponível em: http://www.prisma-statement.org/ 
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A Etapa 2 - execução comportou a identificação e avaliação dos artigos. Após o 
retorno de resultados primários, foram selecionados os filtros de ano (2001 a 2022), bem 
como o filtro de idiomas: inglês, português e/ou espanhol. Não foram usados outros filtros, 
buscando-se assim, artigos para além da Administração e Negócios, não excluindo, portanto, 
estudos da área da Psicologia ou Educação. Essa filtragem aberta buscou ampliar ao máximo 
os resultados da busca sem exclusão a priori de qualquer área de estudos. Os artigos 
resultantes, com seus dados de indexação, foram exportados em formato Bibtex para uso na 
ferramenta StArt. Os resultados somaram 55 artigos, sendo 32 da Web of Science e 23 da 
Scopus. Nessa etapa 2, os artigos foram avaliados e classificados um a um. Esse processo 
ocorreu em duas fases: a primeira excluiu 20 artigos redundantes e fora do tema; a segunda 
excluiu outros 16 artigos. Assim, ao final da Etapa 2, permaneceram o total de 19 artigos. 

Na Etapa 3 - extração e síntese dos dados, os critérios de extração ajudaram a formar 
as evidências para a discussão dos artigos selecionados; com o StArt, foi preparado um banco 
de dados no formato de tabela com as seguintes categorias temáticas: (i) título do artigo; (ii) 
autores e ano de publicação; (iii) objetivo geral do artigo; (iv) tipo de identidade estudada; (v) 
contribuições e; (vi) sugestões de pesquisas futuras e eventuais destaques de resultados quanto 
à identidade como meio efetual. Com uma análise iterativa, os achados foram consolidados na 
Tabela 1. Usando-se uma abordagem híbrida (análises indutiva e dedutiva), buscou-se um 
equilíbrio entre codificação dedutiva (uso de categorias de análise vindas da literatura) e 
codificação indutiva (uso de novas categorias de análise, emergentes dos artigos) para 
obtenção de resultados e redação deste estudo (Fereday e Muir-Cochrane, 2006).  

A Etapa 4 - divulgação dos resultados da revisão foi realizada com presente artigo, 
sendo escolhida esta estrutura como forma de promover a síntese geral dos achados e, 
principalmente, para, a partir dos achados, identificar lacunas de pesquisa e se propor uma 
agenda de pesquisas futuras sobre as conexões entre identidade e efetuação.  

A Figura 2 traz um resumo esquemático do processo de busca e seleção dos artigos 
incluídos nesta pesquisa segundo um fluxograma baseado no protocolo PRISMA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fonte: elaborado pelos autores com base no protocolo PRISMA. Disponível em: http://www.prisma-statement.org/ 
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4. ANÁLISE, RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 A Tabela 1 apresenta informações resumidas sobre os 19 artigos que puderam ser retidos para a RSL. 

Tabela 1 – Síntese do tratamento dos artigos 

 Título Autores Objetivo Geral Identidade Estudada Contribuições Pesquisas futuras 

1 

 
Entrepreneurial logics for a 
technology of foolishness 

 
 

Dew & 
Sarasvathy, 

2005  

Identificar as lógicas que 
constituem elementos de 

trabalho de uma tecnologia do 
contrassenso. 

Identidade pessoal e 
aplicada ao modelo de 

efetuação dinâmica 

Cada lógica sugere critérios de decisão 
complementares que usam identidade 
(quem você é), conhecimento (o que 
você conhece) e redes (quem você 
conhece) de maneiras inusitadas. 

(1) construir e sustentar o senso de 
identidade; (2) intervir para mudar 
estimativas de probabilidade; e (3) 
remendar compromissos das partes 

interessadas para moldar os 
propósitos nas organizações. 

2 
On the relevance of the 

concept of entrepreneurial 
capabilities 

Obrecht, 2011 

Trazer à tona a visão de um 
conjunto contextual dinâmico 
de capacidades que sustentam 

a proatividade do 
empreendedor. 

Identidade pessoal como 
capacidade empreendedora 

Admite que as capacidades 
empreendedoras são dependentes do 

contexto, pois são ancoradas nos 
indivíduos que dependem do ambiente 

e de fatores sociais etc. 

Estudar como as capacidades 
empreendedoras podem trazer uma 

visão de um conjunto contextual 
dinâmico de capacidades pessoais 

distintas e interdependentes. 

3 

Identity in 
entrepreneurship 

effectuation theory: a 
supplementary framework 

Nielsen & 
Lassen, 2012 

Desafiar e avançar a visão da 
teoria da efetuação sobre 

identidade pessoal 

Identidade pessoal na 
perspectiva dinâmica e 

construtivista 

Propõe uma estrutura alternativa sobre 
a criação de sentido de identidade 
como uma forma de integrar um 

conceito dinâmico da identidade na 
teoria da efetuação. 

Propõe a criação de sentido de 
identidade para integrar o conceito 

dinâmico e construtivista de 
identidade na teoria da efetuação, a 

partir de um nível prático. 

4 

Entrepreneurship in action: 
bringing together the 

individual, organizational 
and institutional 
dimensions of 

entrepreneurial action 

Watson, 2013 

Atender e acompanhar 
empírica e teoricamente as 

exortações sobre a pesquisa de 
empreendedorismo de forma 

"contextualizada" 

Identidade individual e o 
ambiente econômico e 

social 

A história de um negócio é também a 
história da vida das pessoas, pois une 

ação empreendedora, trabalho de 
identidade individual e orientações de 

vida, lógicas institucionais, processo de 
efetuação e a organização. 

Propõe-se questionar sobre como as 
ações empreendedoras se 

relacionam não apenas com as 
lógicas institucionais, mas também 
às lógicas do estado, da religião e, 

principalmente, da família. 

5 

Exploring Environmental 
Entrepreneurship: Identity 
Coupling, Venture Goals, 

and Stakeholder Incentives 

York, O'Neil & 
Sarasvathy, 

2016 

Teorizar sobre por que e como 
os indivíduos se envolvem no 
empreendedorismo ambiental. 

Identidade pessoal e sua 
relação com a rede de 

relação e com o 
estabelecimento de 

compromissos efetuais 

Contribui para os fluxos de literatura 
sobre organização híbrida da 

identidade empresarial e potencial do 
empreendedorismo para resolver a 

degradação ambiental. 

Explorar o surgimento do 
acoplamento de identidade, avaliando 

se quando há vários caminhos e 
partes interessadas, a identidade 

evolui no processo. 

6 

Entrepreneurs' social 
identity and the preference 

of causal and effectual 
behavior in start-up 

processes 

Alsos, Clausen, 
Hytti & Solvoll, 

2016 

Avançar no conhecimento da 
relação entre o tipo de 
identidade social e o 

comportamento 
empreendedor. 

Identidade social e sua 
relação entre os 

comportamentos causais 
e/ou efetuais 

Enfoca a identidade social como fator 
importante na formação do 

comportamento empreendedor. 

Estudo sobre o comportamento das 
identidades híbridas e examinar 

aspectos relacionados à identidade 
empresarial e sua relação com o 
comportamento efetual e causal. 
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7 

Sustainable 
entrepreneurship 

education: A new field for 
research in step with the 
'effectual entrepreneur' 

Obrecht, 2016 

Sugerir um programa de 
educação que considere a 

identidade e o conhecimento 
como capacidades 
empreendedoras 

Identidade pessoal e sua 
relação educação 

empreendedora e educação 
para empreendedorismo 

A identidade, capacidade 
preeminentemente idiossincrática, é 
geralmente considerada como o mais 

importante fator de condução ou 
mudança do comportamento. 

Investigar como a diversidade da 
identidade pode levar a uma 

mentalidade aberta em relação à 
sustentabilidade e a compreensão de 

sua complexidade de conteúdo. 

8 

Enacted identities in the 
university spin-off process-

bridging an imaginative 
gap 

Hannibal, 2017 

Explorar as interdependências 
entre identidades de papéis 

representados e lógicas 
comportamentais.  

Identidades pessoais 
decretadas e as lógicas 

comportamentais 

A efetuação permite que os 
empreendedores reutilizem suas 

identidades como meios-chave no 
processo empreendedor, tanto na 

efetuação quanto na causação.  

Estudos sobre os processos de 
interação social entre os fundadores e 

o contexto que molda os novos 
empreendimentos que objetivam a 

internacionalização. 

9 

Effectuation in the 
undergraduate classroom: 

three barriers to 
entrepreneurial learning 

Gunzel-Jensen 
& Robinson, 

2017 

Explorar como os alunos 
reagem efetivamente ao 

trabalho e quais barreiras 
enfrentam ao aplicar lógicas 

efetuais de tomada de decisão 
em um curso universitário. 

Identidade pessoal e sua 
relação educação 

empreendedora e educação 
para empreendedorismo 

A contribuição é tríplice: a) 
compreensão da aplicabilidade da 

efetuação em sala de aula; b) 
articulação de fatores que dificultam a 

aprendizagem c) esclarecer a 
importância dos fatores contextuais 

para a aprendizagem individual. 

Propõe-se pesquisas para responder a 
duas questões: a) quais são os 

antecedentes do comportamento 
efetual dos alunos? b) Como os 

educadores podem preparar os alunos 
para lidar com um mundo 

imprevisível e em rápida mudança? 

10 

An understanding of peer 
support in an effectual 

entrepreneurial process: 
Case of French wine-

entrepreneurs 

Haller, Santoni 
& Barth, 2017 

Determinar o 
papel da parceria estratégica 
individual (ISP) no processo 
de efetuação empreendedora.  

Identidade pessoal e a 
conexão com parcerias 
estratégicas com pares 

(rede de relação) 

Desenvolve uma ligação teórica entre a 
efetuação e o apoio dos pares baseado 

em identidade comum. Aborda a 
formação da rede de relação. 

Propõe considerar uma amostra maior 
para enriquecer os achados. E, uma 

abordagem longitudinal para fornecer 
mais informações sobre a relação 

entre as pessoas e a formação da rede. 

11 

Influence of the 
entrepreneur's social 
identity on business 
performance through 

effectuation 

Estrada-Cruz, 
Verdu-Jover & 
Gomez-Gras, 

2017 

Examinar as identidades 
sociais e como influenciam e a 
gestão da empresa e como isso 

afeta o desempenho. 

Identidade social e sua 
relação entre os 

comportamentos causais 
e/ou efetuais 

A identidade social do empreendedor é 
uma variável importante no 

desenvolvimento da empresa e a 
efetuação é o “veículo” do desempenho 

empresarial. 

Estudar a relação entre causação e 
efetuação, e identidade social, 

analisando esta última em relação aos 
objetivos do empreendedor na criação 

de empresas. 

12 

An effectual perspective on 
how social entrepreneurs 

select, combine, and 
orchestrate resources 

Onishi, 
Burkemper, 
Micelotta & 
Wales, 2018 

Investigar o desenvolvimento 
de oportunidades de 

Empreendedorismo Social são 
facilitadas pela seleção, 

combinação e orquestração de 
recursos nas diferentes fases 

desse processo 

Identidade pessoal como 
recurso e sua relação com 

o Empreendedorismo 
Social (ES) e a formação 

de redes baseada em 
valores pessoais. 

Os ES podem operar em ambientes 
limitados por recursos, porém, podem 
simultaneamente ser ricos em recursos 
em termos de identidade, conhecimento 

e redes. Propõe a “mobilização de 
recursos baseados na identidade”.  

Investigar quais fatores contribuintes 
e intervenientes são mais salientes 
nesse processo e identificar se os 
sucessos e fracassos passados dos 

empreendedores sociais em 
circunstâncias semelhantes permitem 

que eles encontrem o ajuste certo. 

13 

The influence of culture on 
the relationship between the 
entrepreneur's social identity 

and decision-making: 
Effectual and causal logic 

Estrada-Cruz, 
Verdu-Jover, 
Gomez-Gras, 

2019 

Responder se as identidades 
sociais que usam a criação 
efetual ou causal, e, se a 

cultura nacional pode 
influenciar essa relação. 

Identidade social e a 
cultura como influências 
na escolha pelo uso da 
lógica efetual e causal 

A identidade do indivíduo reflete no 
tipo de oportunidade explorada e no 

propósito do empreendimento, 
relacionados a características 
sociológicas dos indivíduos. 

Aprofundar a compreensão das 
dimensões de segunda ordem que 

compõem a lógica efetual e analisar 
como cada dimensão é influenciada 
pelas diferentes dimensões culturais. 



9 
 

14 

Individual-level 
antecedents of the 

entrepreneurial approach: 
the role of different types 
of passion in the Italian 
craft brewing industry 

Cannatelli, 
Pedrini & 

Braun, 2019 

Explorar a relação entre 
lógicas de ação 

empreendedora com base nos 
princípios de efetuação e 

causação. 

Identidade pessoal 
(paixão) e a opção pela 

efetuação ou causação em 
dois aspectos 

A paixão pelo produto ou atividade é 
um antecedente da efetuação, enquanto 

a paixão pelo crescimento é um 
antecedente da causalidade 

Enfocar as condições sob as quais as 
mudanças de identidade ocorrem e 

como elas afetam a abordagem 
empreendedora usada pelos 

empreendedores na tomada de 
decisões estratégicas importantes. 

15 

Understanding shifts of 
entrepreneurial decision-

making: a process study of 
effectual and causal logics 

in the venture creating 
process 

Mattes & 
Freiling, 2019 

Investigar empreendedores 
individuais sobre suas 

tendências de mudança de 
lógica de tomada de decisão 

durante as respectivas fases do 
processo de criação do 

empreendimento.  

Identidade pessoal e suas 
diferenças em relação à 

identidade social nos 
processos de aplicação da 
lógica da efetuação e da 

lógica da causação 

O estudo mostra como ambas as 
lógicas empreendedoras – a 

baseada no planejamento (causação) e 
a flexível (efetuação) – pertencem uma 

à outra e até se complementam e se 
combinam no processo de criação do 

empreendimento. 

Aferir aspectos da tomada de decisão 
efetual e causal individual ao longo 

do tempo, avaliando o 
desdobramento das tarefas nas quais 
as decisões se devem ao isolamento 

de vértices com deslocamentos 
associados às ações. 

16 
Toward a theory of 

affordable loss 
Martina, 2019 

Fazer contribuições teóricas e 
empírica sobre a definição de 
perda tolerável na teoria da 

efetuação. 

Identidade pessoal e sua 
relação com os níveis de 

aversão à perda 

A aversão à perda é influenciada pela 
identidade: quem eles são e quem eles 

querem se tornar. Empreendedores 
usam suas identidades para criar 

legitimidade entre as partes 
interessadas 

Como as identidades empreendedoras 
influenciam a 

aversão à perda? Os indivíduos que 
se identificam com a imagem heroica 

de empreendedores são menos 
avessos à perda em relação àqueles 

que não o fazem?  

17 

Effectual thinking and 
music education: One view 
of creative adaptation in an 
underserved urban middle 

school 

Hanson, 2020 

Contribuir para a discussão 
sobre como os educadores 

musicais ensinam música em 
circunstâncias menos do que 

ideais e lidam com a lacuna do 
“choque de realidade” 

Identidade pessoal e 
identidade profissional no 

contexto da educação / 
ensino de música 

Os modelos convencionais de ensino 
de música tendem a se basear na lógica 
causal. Sugere-se que, concentrando-se 
desde o início nos meios disponíveis, 
em vez de objetivos predeterminados, 
os educadores musicais, em contextos 
difíceis, podem encontrar caminhos 

inesperados para o sucesso. 

A efetuação fornece uma estrutura 
que pode ajudar os professores 
de música a criar experiências 

educacionais. No entanto, não leva 
em conta totalmente a fluidez do 

desenvolvimento da identidade do 
professor e exigirá mais exploração e 

escrutínio antes que possa ser 
endossado como benéfico. 

18 

Weaving network theory 
into effectuation: A multi-
level reconceptualization 

of effectual dynamics 

Kerr & 
Coviello, 2020 

Posicionar a efetuação como 
um fenômeno condutor da 

rede e dependente da rede de 
relação na dinâmica da 

efetuação. 

Identidade pessoal e 
identidade social como 
apoiadoras da rede de 
relação na efetuação 

O conhecimento, a identidade e o 
capital social influenciam as 

percepções de incerteza entre os atores, 
o tempo, as dimensões da ideia e o 

contexto social. 

Abordar questões do tipo 'quais 
processos cognitivos influenciam o 
grau em que o raciocínio efetual é 

transferível de uma área de atividade 
para outra?' 

19 

Determining the influence 
of national culture: insights 

into entrepreneurs' 
collective identity and 

effectuation 

Strauss, Greven 
& Brett0el, 

2020 

Descrever como o 
comportamento efetual é 
moldado pela identidade 

coletiva sob diferentes níveis 
de condicionamento cultural. 

Identidade social e 
identidade individual e a 
cultura nacional como 
influências no uso da 
lógica efetual e causal 

O comportamento efetual do 
empresário difere devido ao seu 

condicionamento cultural nacional. A 
identidade coletiva afeta o 

comportamento causal. 

Explorar as relações em diferentes 
contextos culturais nacionais para 

examinar a generalização e adicionar 
outros contextos, a fim de analisar 
uma diversidade ampla de culturas. 
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A Figura 3 apresenta uma evolução histórica dos artigos que tratam da identidade em 
conexão com a efetuação publicados e indexados nas bases Scopus e WoS. Nela, nota-se o 
início das publicações sobre o tema em 2005. Após um lapso temporal de cinco anos, a partir 
de 2011, houve novo interesse pelo tema até 2020, quando houve três publicações. Destaca-se 
a baixa quantidade de estudos encontrados, o que reforça a necessidade de pesquisa sobre o 
tema, ainda que tenha havido a concentração de 50% das publicações nos últimos cinco anos 
considerados. Pesa também a falta de publicações sobre o tema nos anos de 2021 e 2022. 

Figura 3: Evolução histórica das publicações 

 
Fonte: Elaborada pelos autores.  

Na perspectiva quantitativa, considerando o tamanho da amostra, foi preferível não 
aprofundar as análises com a abordagem estatística. Com uma amostra relativamente pequena, 
não haveria grandes contribuições a emergir dessa abordagem. Ao invés disso, aprofundaram-
se as discussões sobre o conteúdo dos estudos, o que resultou em uma análise de duas 
correntes predominantes de ligação da identidade com a efetuação. As duas se constituem em 
torno da identidade pessoal, segundo o conceito de Korsgaard (1996; 2009), e identidade 
social, segundo o conceito de Alsos et al., (2016). As correntes fornecem elementos úteis para 
se entender como a identidade influencia o comportamento efetual, ao mesmo tempo em que 
destacam a influência de fatores externos na construção da identidade. 

Nota-se que, após a publicação seminal de Sarasvathy (2001), em uma perspectiva 
cronológica e longitudinal dos achados, a autora desenvolveu mais seus conceitos originais 
com a publicação sobre “Efetuação Dinâmica” (Dew & Sarasvathy, 2005). Essa publicação de 
2005 considera a identidade como sendo construída pelo empreendedor sob influências 
socioculturais e como um meio de o empreendedor ordenar suas preferências usadas em 
decisões, moldando seu modo de viver e seu papel no processo empreendedor.  

Em paralelo às duas correntes predominantes, notou-se a ausência de estudos sobre o 
empreendedorismo de estilo de vida - EEV (Wallis et al., 2020). Como se sabe, o EEV apoia-
se muito na efetuação principalmente em seu início, pois é comum que ocorra a partir de um 
estilo de vida já estabelecido que lhe fornece meios efetuais para que se desenvolva. Nele, a 
identidade é ainda mais central, já que as preferências que ela estabelece conduz os 
empreendedores a realizar atividades de profundo significado para si, focando o estilo de vida 
priorizado (Lima et al., 2020; Cardon et al., 2009).  
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Sentiu-se também ausência de estudos que relacionam clara e detalhadamente a 
identidade aos outros dois meios efetuais, das relações e dos conhecimentos. Tampouco, não 
se localizaram estudos com foco na centralidade da identidade como estímulo de 
desenvolvimento diferenciado das organizações. Esse é um tema importante, pois os 
empreendedores muitas vezes explicam suas ações e decisões com referência às preferências 
estabelecidas por sua identidade (Sarasvathy, 2001; 2008). A identidade reflete diretamente na 
opção de estratégias nas lógicas causal e efetual (Estrada-Cruz et al., 2017). A autoidentidade, 
principalmente em situações economicamente ambíguas, baliza o empreendedor na decisão 
estratégica visando ao desenvolvimento de sua empresa (Ceresia & Mendola, 2020). 

4.1 - A corrente da Identidade Pessoal 

A identidade de uma pessoa está associada às suas atitudes, crenças, significados e 
comportamentos que tipificam uma linha de trabalho no processo empreendedor, seja 
buscando oportunidades, realizando iniciativas ou avaliando e fazendo um inventário sobre os 
recursos que possui para a tomada de decisão (Sarasvathy, 2001; Hoang et al. 2010; Shepherd 
et al., 2009). Um empreendedor, ao tomar as decisões sobre seu negócio, mesmo sem saber, 
está externando sua identidade em suas decisões e ações (Puhakka & Stewart, 2015).  

Há evidências de que uma visão mais socioconstrutivista sobre a identidade é valiosa 
para apoiar a efetuação, pois deve considerar a construção complexa, múltipla e contínua da 
identidade no ambiente. A identidade pessoal é múltipla e nem sempre coerente. Esse fato 
evidencia que o modo como o processo empreendedor se desenvolve é influenciado não 
apenas de forma intraindividual, mas também pelas interações interindividuais, sugerindo que 
a teoria da efetuação pode ser mais bem entendida se abordarmos a identidade a partir de um 
nível individual para, então, considerá-la no âmbito das interações sociais (Nielsen et al., 
2012). Os estudos revelam que é necessário reconhecer que as identidades das pessoas, as 
orientações emergentes e as ações empreendedoras estão inseridas no contexto de lógicas 
sociais e institucionais, emergindo da interação entre a agência individual e as estruturas 
institucionais, o que molda a criação e o desenvolvimento dos negócios (Lok, 2010). Nesta 
linha, nota-se que há uma conexão estreita entre trabalho, identidade, vida e envolvimento 
empreendedor na vida e, também, na fase "pré-empreendedora" das pessoas (Watson, 2013). 

A estreita relação da identidade pessoal com a efetuação não parte simplesmente de um 
conceito estático de “quem sou eu?”, pois a percepção que o indivíduo tem de si mesmo é o 
resultado de um processo de construção social e de interação com o seu círculo social que 
leva a um conjunto de múltiplas identidades diferentes, cada uma estando vinculada a um 
papel socialmente esperado (Nielsen et al., 2012; Watson, 2013; Powell et al., 2014). 

4.2 – A corrente da Identidade Social 

A identidade social refere-se a como a pessoa se vê enquanto integrante de um grupo e 
fruto de influências desse grupo (Alsos et al. 2016; Fauchart et al., 2011; Mills & Pawson, 
2012). Inclui como a pessoa entende o “quem sou eu” no espaço social, que molda seu 
comportamento e suas ações de maneiras abrangentes, inclusive seu comportamento 
empreendedor (Gruber & MacMillan, 2017). Consiste em como a pessoa se define como 
membro de um grupo ou categoria social (Fauchart et al., 2011; Alsos et al., 2016). A 
identidade social influencia o comportamento empreendedor e é uma das justificativas do 
como e do porquê ele assume comportamentos efetuais ou causais (Estrada-Cruz et al., 2017).  
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O comportamento efetual é moldado, entre outros fatores, pela identidade social do 
empreendedor (Alsos et al. 2016; Estrada-Cruz et al., 2017; Mattes et al., 2019). Há três tipos 
de identidade social reveladas na pesquisa de Fauchart e Gruber (2011) e aprofundadas por 
Alsos et al. (2016): darwiniana, comunitária e missionária. A darwiniana refere-se ao 
empreendedor clássico, para quem o lucro, a adequação ao mercado e a sobrevivência do 
negócio estão acima das causas sociais, de pouca relevância para ele. A comunitária tem por 
característica central a motivação de se assegurar autorrealização, hobby ou interesse de lazer 
por si mesmo e um grupo de indivíduos com interesses semelhantes – como se vê com os 
empreendedores de estilo de vida. A identidade de missionário é fortemente orientada para a 
promoção de uma causa e/ou de atividades de responsabilidade social, com a busca por 
ganhos financeiros sendo secundária – como ocorre com os empreendedores sociais. 

Alsos et al. (2016) avançaram na pesquisa e identificaram que as identidades sociais 
denominadas de darwiniana e missionária são mais associadas ao comportamento causal, ou 
seja, aquele comportamento tido como tradicional, planejado e com objetivos estabelecidos a 
priori, seguidos do levantamento de recursos para atingi-los. Para os darwinianos, o objetivo é 
obter lucro e vencer a concorrência. Para os missionários, o objetivo é promover uma causa 
social e o sucesso é derivado do alcance desse objetivo. Na mesma pesquisa, Alsos et al. 
(2016) apontaram ainda que, na identidade social comunitária, prevalece o comportamento 
efetual. Para começar um negócio, eles precisam se identificar como parte de sua comunidade 
social e, em seguida, trabalham a partir daí com respostas às necessidades dessa comunidade.  

Na sociedade, os valores culturais nacionais encorajam ou dificultam o comportamento 
efetual segundo a identidade coletiva que nela o empreendedor forma sob influência desses 
valores (Estrada-Cruz et al., 2019). A identidade social é moldada e influenciada por aspectos 
culturais e, também, molda e influencia os comportamentos efetuais (Strauss et al., 2020). 

Uma identidade social prevalecente fornece ao indivíduo as referências com as quais 
pode interpretar tanto as situações sociais quanto os comportamentos e ações e, como a 
criação de um negócio é uma atividade inerentemente social, os empreendedores moldam seus 
comportamentos em relação a como eles se percebem em relação aos outros e agem com base 
nisso (Fauchart e Gruber, 2011; Alsos et al. 2016). O desenvolvimento dos negócios desafia 
os empreendedores e lhes impõe variadas identidades à medida que eles aspiram atingir seus 
objetivos, podendo-se ter diversas identidades conforme os papéis de interesse reconhecidos 
ao longo do desenvolvimento dos negócios (Ekinci, Gordon-Wilson & Slade, 2020). 

4.3. Limitações da pesquisa 

Em que pesem as diversas contribuições, o estudo apresenta a limitação de ter uma 
amostra de apenas 19 artigos. Destes, 15 tratam da identidade pessoal ligada à efetuação. 
Quatro tratam da identidade social. Esse cenário mostra a necessidade de se ampliarem os 
estudos desses temas, principalmente do segundo. Já há outros estudos (p. ex.: Austin et al., 
2006; Wry & York, 2015; Alsos et al., 2016) sustentando, por exemplo, que empresas sociais e a 
efetuação ligada a elas são muito influenciadas pelas identidades pessoal e social, com as duas 
frequentemente estando inter-relacionadas – o que é mais um tema carente de pesquisas. 

A amostra de 19 artigos é relativamente pequena. Contudo, é o que a literatura tem de 
disponível segundo os filtros de pertinência e qualidade usados nos levantamentos feitos nas 
bases Web of Science e Scopus. A amostra se mostrou justificável e suficiente para propiciar 
uma síntese de conhecimentos consistente e favorável para a proposta de avanços com mais 
estudos sobre este instigante e complexo tema. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O interesse central da pesquisa foi de avaliar e sintetizar a literatura existente sobre 
identidade na efetuação, caracterizando o estado da arte da pesquisa sobre o tema. A escolha 
pela realização de uma RSL se mostrou um caminho adequado para atingir tal objetivo. A 
questão de pesquisa foi respondida, revelando que a identidade ligada à efetuação tem sido 
um importante objeto de estudo, principalmente a partir de 2011, mas também que há lacunas 
importantes de conhecimento a demandar mais pesquisas e aprofundamento de conhecimento, 
principalmente em relação ao desenvolvimento dinâmico e processual da identidade ao longo 
do processo empreendedor. 

A pesquisa revelou que são necessários mais estudos qualitativos para se explicar como 
a identidade se desenvolve e atua em ligação com a efetuação determinando decisões e ações 
empreendedoras. Com a efetuação, a identidade, segundo as pesquisas levantadas, pode 
determinar não apenas o tipo de oportunidade a ser explorado, mas também o propósito da 
atividade empreendedora, o modo de empreender, os objetivos efetuais traçados e a rede de 
relação e de comprometimentos desenvolvidos com parceiros. A identidade e seus efeitos 
impactam também a autorrealização do empreendedor. Da análise dos estudos, conclui-se 
ainda que a identidade não deve ser tratada como estável, mas sim dinâmica, processual e 
influente nas decisões e ações empreendedoras. Valores e objetivos pessoais estabelecidos a 
partir da identidade são relevantes em decisões estratégicas.  

À medida que os indivíduos começam a agir, consideram quem são, o que querem e se 
estão no caminho adequado de ações alinhadas com sua identidade, podendo ajustar aspectos 
de sua identidade ao longo do tempo em paralelo a mudanças de ações visando melhores 
resultados e autorrealização.  

A identidade se assemelha ao centro de uma bola de neve, que é definidor para que, em 
seu entorno, se acrescentem camadas de valores, interesses, preferências, direcionamentos, 
realizações, contextos, fatos e realidades que dão vida ao processo empreendedor e 
estabelecem suas características. Nesse sentido, a construção dinâmica e a evolução da 
identidade (resposta à questão ‘quem sou eu?’) ao longo do tempo precisam ser mais bem 
conhecidas na efetuação e no empreendedorismo.  

Quanto a pesquisas futuras, sugere-se estudar os empreendedores que se utilizam da 
identidade para mover seu intento empreendedor por efetuação, como, por exemplo, 
empreendedores por estilo de vida e/ou empreendedores sociais, pois, nesses tipos de 
empreendedores, a identidade é particularmente relevante para a tomada de decisão e o 
direcionamento da ação empreendedora. Assim, o estudo desses empreendedores pode 
aprofundar a compreensão de dimensões que compõem aspectos da identidade como força 
motriz do comportamento efetual. Quatro linhas de investigação parecem promissoras: 

1) Estudo da identidade social e formação de valor social no empreendedorismo social; 

2) Estudo da identidade ligada aos empreendedores por estilo de vida, avaliando como e 
por que estes empreendedores fazem o que fazem; 

3) Estudo da identidade em interação e complementaridade com os meios efetuais do 
conhecimento e da rede de relação; 

4) Identidade como instrumento motivacional e motriz do comportamento efetual, 
principalmente nas suas dinâmicas em relação às estratégias de negócio. 
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Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar as relações entre cultura organizacional e a 

liderança desempenhada pelos gestores de micro e pequenas empresas. A abordagem foi 

quantitativa, descritiva e foi realizada por meio de survey com 82 empresas. Para a análise dos 

dados foram utilizadas técnicas descritivas e correlacionais.  Os resultados apontaram que na 

relação entre a cultura organizacional e os estilos de liderança transformacional, transacional e 

laissez-faire apenas a cultura clã se relaciona positivamente e estilo de liderança transacional 

foi o mais percebido nos gestores e o tipo de cultura atual predominante foi a cultura clã. 

Palavras-chave: Cultura Organizacional. Liderança. Pequenas empresas 

 

1 Introdução 

 

No Brasil, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e da Fundação Getúlio Vargas apresentados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2021), as Micro e Pequenas Empresas (MPEs), enumeradas 

em cerca de 8,9 milhões, respondem por 53,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do comércio, 

22,5% da indústria e 36,3% do setor de serviços, empregando 52% da mão de obra formal.  

Tais dados reforçam a importância das MPEs para a economia brasileira como um todo. 

Este estudo será desenvolvido com gestores de micro e pequenas empresas de moda íntima e 

linha praia localizadas em Ilhota no estado de Santa Catarina. O crescimento da indústria têxtil, 

no Estado de Santa Catarina ocorreu especialmente na região de Blumenau e do Vale do Rio 

Itajaí, que inclui a cidade de Ilhota a qual tornou-se conhecida como a capital catarinense da 

moda íntima e linha praia. Título concedido pela Lei Estadual nº 12.473, de 11 de dezembro 

de 2002. 

Com base no cenário descrito, percebe-se que o setor de moda íntima e linha praia é 

diversificado, dinâmico e altamente competitivo. Neste sentido, Le e Lei (2019); Silva, 

Paschoalotto e Endo (2020) conduzem a compreensão de que o capital humano é um dos seus 

ativos mais importante, sendo a liderança identificada como um dos principais recursos de 

organizações de alto desempenho. Nesta linha de pensamento, Rengel e Ensslin (2020) 

salientam que, além de realizar investimentos em conhecimento, as organizações necessitam 

contar com profissionais que possuam competências e características específicas, cujas 

condições de líderes lhes permita mobilizar recursos e capacidades dos seus liderados em prol 

dos objetivos estratégicos da organização e, consequentemente visando o desempenho 

organizacional.  

 Neste contexto organizacional, também se considera a importância da cultura 

organizacional, pois de acordo com Ali Taha, Sirková, Ferencová (2016) ela perpassa todos os 

níveis e setores das empresas, exercendo influência desde o comportamento dos funcionários 

e gestores até a elaboração de estratégias, assim como no desempenho organizacional. 

MacQueen (2020), por sua vez, complementam destacando que ela reflete a maneira como cada 

organização aprendeu a lidar com o seu ambiente  

A liderança nas organizações vem sofrendo alterações considerando as mudanças do 

novo contexto do século XXI. As características e comportamentos que emergem influenciam 

no comportamento da qualidade da relação do líder. Para Ivan e Terra (2017), o líder é vital na 



 

 

dinâmica organizacional ao ser o instrumento de acompanhamento das mutações da sociedade, 

de forma a atuar de forma intra e inter organizacional.   

Albloshi e Nawar (2015) relatam que a liderança tem sido pesquisado e gerado interesse 

nas últimas décadas devido ao mercado global estar cada vez mais dinâmico. Para Silva, 

Paschoalotto e Endo (2020) é um tema que desperta o interesse das organizações, pois se 

acredita que pode ser uma das possibilidades de os gestores romperem com as visões 

tradicionais e tornar o trabalho mais gratificante tanto para si como para a sua equipe. Estudar 

os seus estilos viabiliza um melhor entendimento das dinâmicas sociais e das realizações 

coletivas (SOUSA, ROCHA, 2019; LUNARDI, DEGENHART, ZONATTO, 2019; 

SOARDO, FANTON, JÚNIOR, 2020; LUCATELLI, et. al. 2021.). 

Diante do exposto, a presente pesquisa buscará responder a seguinte questão 

norteadora: Quais as relações entre a cultura organizacional e a liderança desempenhada pelos 

gestores de micro e pequenas empresas de moda íntima e linha praia de Ilhota/SC?  Para tanto, 

se definiu como objetivo geral avaliar as relações entre cultura organizacional e a liderança 

desempenhada pelos gestores de micro e pequenas empresas de moda íntima e linha praia de 

Ilhota/SC 

Estudar e compreender a cultura organizacional, possibilita o esclarecimento de 

diversos resultados nos níveis organizacional e individual, por essa razão, a sua 

relevância nos estudos organizacionais (MACHADO, MARANHÃO, PEREIRA, 

2016). PAZ, et al. (2020), por sua vez, abordam a cultura organizacional como um sistema que 

deve ser considerado para implementar políticas, diretrizes e ações em prol do trabalhador que, 

por sua vez, se compromete com o alcance de metas, sobrevivência e crescimento da 

organização. 

Finalizada a introdução, o artigo continua com a discussão teórica seguida das 

hipóteses e, na sequência, é apresentado o delineamento da metodologia, análise dos 

resultados e considerações finais. Por fim, são evidenciadas as referências utilizadas.  

2 Referencial Teórico e Hipóteses da Pesquisa 

2.1 Cultura Organizacional e Liderança 

A maneira como os líderes focam suas atenções, reagem a crises, de quais sejam seus 

modelos de comportamento e de quem eles atraem para suas organizações, são criadas as 

normas culturais (BASS, AVOLIO, 2004). Assim, as características e qualidades de uma 

cultura organizacional são ensinadas por suas lideranças e eventualmente adotadas por seus 

seguidores. Neste sentido, Junges et al. (2021) enfatizam que desenvolver a liderança é 

vislumbrado como uma das principais fontes de vantagem competitiva sustentável, colocando-

a como um dos pilares da cultura corporativa. 

Quando se analise a influência da cultura na liderança, se percebe que os padrões 

mudam, porém, deve-se analisar como a liderança influencia a cultura organizacional e o 

comportamento dos colaboradores. De acordo com Ogbonna e Harris (2000) a liderança pode 

influenciar a cultura dentro do ambiente organizacional, de forma que os colaboradores podem 

mudar a forma de analisar e se comportar dentro da organização, mediante a forma com que a 

liderança é passada para os colaboradores. Segundo Barreto (2013) o comparativo que se faz 

entre liderança e cultura organizacional é que uma depende da outra para o desenvolvimento 

eficiente dos produtos e serviços prestados.  

A literatura sugere que existe influência da liderança na cultura organizacional. Os 

estudos de Ogbonna e Harris (2000) apontaram que o estilo da liderança exerce influências 

sobre a cultura e que ela influencia o desempenho organizacional. Complementa Krishnan 

(2001) ao evidenciar que a obtenção de alto desempenho seja possível por meio da liderança 

transformacional, em que o líder estimula seus seguidores para resultados cada vez maiores. 

Para o referido autor, o alto desempenho pode ser conseguido transformando os valores, as 

atitudes e os motivos de seus seguidores.  



 

 

O estudo teórico de Groff, Marschner, Sané (2013) buscou definições acerca dos ativos 

intangíveis humanos no meio organizacional, nomeadamente, a cultura organizacional, a 

liderança e a comunicação interna. Os resultados apontaram que a cultura organizacional 

agrega os valores das organizações devendo os funcionários envolvidos e salientes e o líder 

capacitado para mediar, liderar e estimular sua equipe de forma proativa, e a comunicação 

apesar da tecnologia difundir seus métodos, se faz necessário ainda que o diálogo seja praticado 

de modo franco e coletivista.  

Gonçalves, et al. (2015), por sua vez, investigaram, os estilos de liderança e qual o tipo 

de cultura organizacional presente em uma instituição de ensino superior. Os resultados 

indicaram que a cultura de clã foi a que mais representa a instituição estudada, conforme os 

seus respondentes e o estilo de liderança dos seus gestores é representado pela liderança 

transformacional.  

Considerando que a cultura de uma organização influencia os comportamentos dos seus 

profissionais, Reis e Azevedo (2015) investigaram as relações entre tipos culturais e o agir 

autêntico das pessoas nas empresas. Os resultados indicaram que determinados perfis de cultura 

organizacional (culturas clã e inovativa) estão positivamente relacionados à autenticidade no 

trabalho, tendendo a favorecer a expressão de autenticidade. Outros perfis de cultura 

organizacional (culturas de resultado e hierárquica) estão negativamente relacionados, podendo 

inibir a expressão de autenticidade. 

Examinar o efeito conjunto dos estilos de liderança e da cultura exploratória de 

aprendizagem organizacional na aprendizagem de sistemas de planejamento de recursos 

empresariais no processo de assimilação foi o objetivo da pesquisa de Shao; Feng e Hu (2017). 

Os achados revelaram que a influência da liderança transformacional na aprendizagem 

organizacional foi forte, mas mediada pela cultura de aprendizagem, e a da liderança 

transacional na aprendizagem organizacional foi fraca, mas direta.  

 Somenzari, Ramos e Sacomano Neto (2017), por sua vez, buscaram identificar e 

correlacionar os tipos predominantes de liderança e de cultura de duas organizações nacionais, 

uma pública e outra privada. Os achados da pesquisa permitiram concluir que a cultura clã é 

compatível com o estilo de liderança transformacional, já a cultura de mercado não é 

compatível com este estilo de liderança. 

O estudo de Kumar e Upadhaya (2020) pesquisou a mediação entre cultura 

organizacional na relação entre liderança servil e do enriquecimento trabalho-família. As 

informações foram coletadas com 223 professores do norte da Índia. Os resultados 

confirmaram o efeito mediador da cultura organizacional. O efeito da motivação, liderança e 

cultura organizacional na satisfação no trabalho de 155 funcionários de uma empresa localizada 

na Indonésia foi investigado por Paais e Pattiruhu (2020). Os resultados evidenciaram que a 

satisfação no trabalho é influenciada em 57,4% pelas variáveis motivação, liderança e cultura, 

enquanto as variáveis de desempenho do funcionário são influenciadas para 73,5% pelas 

variáveis motivação, liderança, cultura e satisfação no trabalho. 

Anning-Dorson, (2021) por sua vez, avaliou em 292 PMEs de Gana, como a cultura 

organizacional inovadora e a liderança inovadora geram flexibilidade de mercado para 

pequenas e médias empresas no setor de serviços. Os achados sugerem que, embora a cultura 

organizacional e a liderança possam influenciar o desempenho de uma empresa de serviços, é 

mais viável usar esses recursos no nível da empresa para criar capacidade de flexibilidade de 

mercado. Isso significa que, quando a cultura e a liderança impulsionam a flexibilidade, a 

empresa de serviços é capaz de se conectar, coordenar e sincronizar unidades funcionais para 

aproveitar novos produtos e oportunidades de mercado 

Madi Odeh et al., (2021) estudaram a percepção de 379 funcionários de empresas de 

serviços de Dubai, sobre o efeito do estilo de liderança transformacional através do efeito 

mediador da cultura adaptativa na resiliência organizacional. Os resultados do estudo apoiaram 



 

 

que a liderança transformacional é positivamente associada à cultura adaptativa e à resiliência 

da empresa e os impacta significativamente e a cultura adaptativa media parcialmente o efeito 

da liderança transformacional na resiliência organizacional. 

Com base nos estudos expostos, foram formuladas as seguintes hipóteses: 

H1: O tipo de cultura organizacional se relaciona positivamente com o estilo de 

liderança transformacional que manifestam os gestores. 

H2: O tipo de cultura organizacional se relaciona positivamente com o estilo de 

liderança transacional que manifestam os gestores. 

H3: O tipo de cultura organizacional se relaciona negativamente com o estilo de 

liderança laissez-faire que manifestam os gestores. 

Entre as diversas abordagens sobre cultura, este estudo irá utilizar o modelo de Cameron 

e Quinn (2006). Destaca-se que se optou pela sua utilização deste modelo porque segundo os 

referidos autores, ele consegue oferecer um diagnóstico de aspectos importantes do perfil de 

cultura da organização, além de permitir se analisarem as relações entre as tipologias culturais 

e outras dimensões do contexto organizacional, sendo neste estudo, os estilos de liderança.  

Além disso, esse instrumento tem já comprovadas tanto a confiabilidade quanto a validade de 

conteúdo (HARTNELL, OU, KINICKI, 2011). 

A avaliação e identificação das características culturais de uma organização, na 

perspectiva Cameron de Cameron e Quinn (2006) fazem-se pelo Instrumento de Avaliação da 

Cultura Organizacional (OCAI - sigla em inglês). O OCAI se baseia no Modelo de Valores 

Competitivos (Competing Values Framework [CVF]) que, no ambiente organizacional, serve 

para identificar “estágios de desenvolvimento do ciclo de vida, a qualidade organizacional, as 

teorias de eficácia, papéis de liderança e papéis de gestores de recursos humanos e habilidades 

de gestão” (CAMERON, QUINN, 2006, p. 31) 

O modelo de valores competitivos, com o objetivo de explicar as diferenças de valores 

que direcionam os diversos padrões de eficácia das organizações, trabalha com quatro grupos 

de valores organizacionais, conforme se exibe na Figura 01. 

Figura 01 - Tipologia cultural de Cameron e Quinn 

 
                              Fonte: Adaptada de Cameron e Quinn (2006, p. 50). 

Conforme se observa na Figura 01, a partir destas dimensões, os autores destacam a 

formação dos quatro quadrantes que originam o modelo de valores competitivos. Cada 

quadrante reúne um grupo de indicadores de eficácia organizacional, e têm-se como parâmetros 

a flexibilidade, a estabilidade e os focos interno e externo.  

As definições sobre estilos de liderança estão relacionadas ao processo de escolha do 

indivíduo sobre qual o estilo vai se adaptar as necessidades individuais e organizacionais do 

líder e liderado (SILVA, NUNES, ANDRADE, 2019). Os estudos de Lunardi, Desenhard,e 

Zonatto (2019) orientam que tais estilos devem ser considerados como uma variável importante 



 

 

no contexto organizacional, já que eles são dinâmicos e podem influenciar e direcionar para 

adequação do comportamento dos indivíduos. 

O modelo de Bass e Avolio (2004) que apresenta os estilos de liderança 

transformacional, a transacional e a laissez-faire. foi o adotado neste contemplados no presente 

estudo:  Salienta-se que a escolha deste modelo, o Multifactor Leadership Questionnaire 

(MLQ), se justifica porque ele vem sendo amplamente utilizado nas pesquisas nacionais e 

internacionais sobre liderança (DIAS, BORGES, 2015; SILVA, 2015; SOMENZARI, 

RAMOS, SACOMANO NETO, 2017; VASCONCELOS, ROCHA, SOUZA, 2018; AHMAD,  

EJAZ, 2019; NEVES, COIMBRA, 2019; RODRIGUES, et al. 2019; SOARDO, FANTON, 

JÚNIOR, 2020; RAJBANSHI, 2020) sendo desta forma, considerado um instrumento 

confiável e eficaz.  

No estilo de liderança transformacional, o líder inspira seus subordinados a serem 

criativos, e em certos casos inovadores de modo a resolverem problemas que venham a surgir 

na empresa. Ela diz respeito ao processo de influência que os líderes possuem gerando o 

empenho dos liderados, fomentando sua capacidade de ultrapassar seus próprios limites em 

prol dos objetivos do grupo ou da firma (BERGAMINI, 2009). Os indivíduos que se encontram 

perante um estilo de liderança transformacional devem ser incentivados no local de trabalho 

(REZENDE, CARVALHO NETO, TANURE, 2014). 

  A liderança transacional é caracterizada por Burns (1978) como uma relação de laços 

superficiais, que se baseiam em troca de interesses com foco em objetivos pessoais, enquanto 

a liderança transformacional inspira profundamente os liderados para que se dediquem ao 

máximo para alcançar os objetivos organizacionais, estabelecendo uma relação de confiança 

entre os envolvidos. 

A liderança laissez-faire, que também é conhecida como liberal, segundo Bass e 

Bass (1993) é marcada pela falta de responsabilidade na postura dos líderes, passando para 

os liderados as responsabilidades, eles se recusam a tomar decisões e acabam interferindo 

quando um problema maior se instala, para que o objetivo seja atingido, caso contrário essa 

falta de postura é reconhecida neste estilo. Ao contrário da liderança transacional e 

transformacional, Escandon-Barbosa; Hurtado-Ayala (2016) explanam que neste estilo, 

não é possível encontrar um ambiente de trabalho com objetivos definidos, pois o 

responsável não assume qualquer plano de ação e adia a tomada de decisão, ignorando suas 

responsabilidades.  

3 Metodologia 

Este estudo foi realizado com uma abordagem quantitativa, descritiva, survey e de corte 

transversal, com o objetivo de avaliar as relações entre cultura organizacional e a liderança 

desempenhada pelos gestores de micro e pequenas empresas de moda íntima e linha praia de 

Ilhota/SC. 

O universo da pesquisa foi composto pelas 96 empresas de moda íntima e linha praia 

localizadas no município de Ilhota no estado de Santa Catarina vinculadas a Associação 

Comercial e Industrial de Ilhota/SC, resultando em uma amostra de 82. 

O instrumento de coleta de dados foi composto por dois questionários. O primeiro, para 

mensurar a percepção dos gestores sobre a cultura organizacional optou-se por utilizar o 

modelo proposto por Cameron e Quinn (2006).  A segunda parte do questionário tratou da 

autoavaliação sobre o estilo de liderança com base no Multifactor Leadership Questionnaire® 

(MLQ) - Questionário Multifatorial de Liderança de Bass e Avolio (2004). 

O instrumento de coleta de dados foi estruturado de forma digital, com auxílio do 

Google forms, o qual permite responder o questionário através de um link. Inicialmente, foi 

realizado um pré-teste. O link do questionário foi enviado para 2 professores da área e 5 

gestores das empresas de moda íntima e linha praia, com o objetivo de verificar se o 

questionário estava apropriado aos respondentes.  



 

 

Após os ajustes recomendados, foi enviado um e-mail para a secretaria da Associação 

Comercial e Industrial de Ilhota/SC no dia 18/11/2021 solicitando que o link fosse remetido 

para a lista empresários que estão vinculados a Associação. No dia 30/11/2021 a secretaria 

mandou novamente o e-mail a todos os associados. Ainda em busca de mais respondentes 

foram enviados e-mails individuais ou então particulares com base em informações de contato 

encontradas no site das empresas. Constatando-se que todos os contatos já haviam sido 

realizados, notou-se que o formulário não estava mais recebendo respostas e dia 08/12/2021 

foi encerrado o prazo para preenchimento.  

Para avaliar as distribuições das variáveis foi utilizada estatística descritiva, com as 

provas de frequência absoluta (n), frequência relativa (%), média (m), mediana (md), desvio 

padrão (dp), valor mínimo (mín) e máximo (máx), assimetria (a) e curtose (k).  

A consistência interna foi verificada pelo teste alfa de Cronbach (Cronbach, 1951). A 

análise consistiu em realizar o ajuste a partir da correlação que um item apresentava com os 

demais incluindo o impacto da sua retirada sobre o índice final em cada um dos construtos, de 

modo a evitar consistência interna pobre com índices baixos, e alta com índices de 

colinearidade (TABER, 2018). Após o cálculo dos índices, estes foram classificados com os 

valores abaixo de 0.01 sendo pobres, entre 0.01 e 0.20 de pouca confiabilidade, entre 0.41 e 

0.60 razoável, entre 0.61 e 0.80 como substancial e entre 0.81 e 1.00 como consistência interna 

quase perfeita (LANDIS, KOCH, 1977). 

A correção da escala do modelo de valores competitivos consistiu em determinar cada 

uma das quatro culturas a partir da média dos itens A, B, C ou D de cada uma das seis 

dimensões apresentadas. O procedimento seguiu as indicações de Cameron e Quinn (2011) 

também para a apresentação dos resultados. Com a correção do instrumento foram definidos 

os indicadores que seriam tratados como variáveis nas etapas seguintes.  

Como forma de verificar a validez indicadores operacionalizados, o viés do método 

comum (SHARMA, YETTON, CRAWFORD, 2009; KIMURA, 2015) foi computado usando 

análise fatorial exploratória com o método de extração por eixos principais, sem rotação, e com 

um fator fixo, tal qual como o procedimento descrito como teste de fator único de Harman 

(PODSAKOFF, et al., 2003). 

A realização das comparações das categorias pelos sociodemográficos foi realizada 

utilizando o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade das distribuições e o 

teste de Levene para avaliar a heterocedasticidade como pressupostos. Posteriormente, foram 

verificadas diferenças entre pares de variáveis utilizando o teste W de Wilcoxon, entre pares 

independentes pelo teste U de Mann-Whitney, e entre mais de duas categorias aplicando o teste 

Kruskal-Wallis. E para testar as hipóteses, ou seja, correlacionar os construtos e suas 

dimensões, foi utilizado o teste rho de Spearman.  

Todas as análises foram realizadas utilizando linguagem R (R Core Team, 2021) com 

auxílio dos softwares jamovi (THE JAMOVI PROJECT, 2021) e psych (REVELLE, 2019). 

Em todos os casos, o nível de significação adotado foi de 0.05. 

4 Resultados 

4.1 Caracterização da Amostra 

O total de 82 participantes foi obtido na pesquisa. Destes, 46 (56%) declararam serem 

do sexo masculino e 36 (44%) do sexo feminino. Em relação à formação, 22 (27%) declarou 

possuir nível de ensino fundamental, 43 (52%) ensino médio e 17 (21%) possuir nível de ensino 

superior.  

Em relação à classificação das empresas nas quais os participantes trabalhavam, foi 

encontrado que 40 (49%) eram microempresas, 18 (22%) pequenas empresas e 24 (29%) 

médias empresas. No que diz respeito à forma de administração, 62 (76%) foram citadas como 

familiar, 10 (12%) como profissional e 10 como mista (12%). Quanto ao setor de atuação, 39 

(48%) atuam na indústria, 12 (15%) no comércio e 31 (38%) em ambos os setores. E por último, 



 

 

quanto ao número de funcionários nas empresas, a média encontrada foi de 12.48 (md = 11, dp 

= 5.75, mín = 3, máx = 32).  

4.2 Confiabilidade e Validez dos Instrumentos 

O construto de cultura organizacional utilizou um instrumento chamado modelo de 

valores competitivos (CAMERON, QUINN, 2011). A escala deste instrumento é a ipsativa, 

uma escala no formato de escolha forçada multidimensional. É elaborada para obter um 

ordenamento de itens por parte do respondente de modo a contribuir para a resistência ao 

falseamento das respostas dificultando a atribuição de um valor maior a si mesmo em cada 

construto condido em cada item (WELTER, CAPITÃO, 2007). Isso é feito para aumentar a 

validez externa do instrumento. Em contrapartida, como a soma dos valores dos itens nas 

dimensões é sempre o mesmo, não é recomendado realizar a análise fatorial (DUNLAP, 

CORNWELL, 1994).  

Como o instrumento define a sua correção para garantir suas propriedades 

psicométricas (CAMERON, & QUINN, 2011), para realizar a análise de confiabilidade foram 

adotados os quatro indicadores obtidos do instrumento para cultura clã, inovativa, de mercado 

e hierárquica. Além disso, uma das dimensões do continuum de análise no instrumento 

proposto classifica as culturas clãs e inovativas pertencentes à uma subdimensão de 

flexibilidade e liberdade e as culturas de mercado e hierárquica à subdimensão de estabilidade 

e controle, assim, para realizar a análise de confiabilidade as escalas das culturas clã e inovativa 

foram revertidas. O resultado revelou um alpha de Cronbach de 0.62 para a escala de cultura 

organizacional revelando consistência interna substancial.  

Em relação ao instrumento de estilos de liderança a análise de confiabilidade revelou 

um nível de consistência interna em 0.76, também substancial.  

Com a consistência interna de ambos os instrumentos verificada e aceita, foi realizado 

o teste de Harman para verificar o viés do método comum. O procedimento consistiu em uma 

análise fatorial utilizando como método de extração o de eixos principais sem nenhuma rotação 

carregando as variáveis em um único fator. O resultado mostrou um percentual da variância 

acumulada de 33.02%, abaixo do limiar recomendado de 50%, o que indica validez do 

instrumento. 

4.3 Relações entre os tipos de Cultura e os Estilos de Liderança 

O instrumento original propõe uma representação dos resultados que pode ser vista na 

Figura 02. A linha contínua mais espessa representa a cultura organizacional atual e a linha 

pontilhada mais espessa representa a cultura organizacional ideal.  

Figura 02 - Perfil da cultura organizacional 

 
Nota. – : linha contínua que indica a percepção atual. --- : linha pontilhada que indica a percepção ideal. 



 

 

 As diferenças entre a cultura organizacional atual e ideal podem ser vistas na Tabela 

01. 

Tabela 01 - Diferença entre a cultura organizacional atual e ideal 
Cultura  M Md Dp diff p-valor 

Clã Atual 2.51 2.33 0.60 
1.42 < .001*** 

 Ideal 1.29 1.33 0.32 

Inovativa Atual 2.66 2.67 0.40 
1.00 < .001*** 

 Ideal 1.52 1.67 0.23 

Mercado Atual 2.07 2.00 0.16 
0.33 < .001*** 

 Ideal 1.77 1.67 0.16 

Hierárquica Atual 2.48 2.50 0.32 
0.83 < .001*** 

 Ideal 1.63 1.50 0.20 
Nota. m: média. md: mediana. dp: desvio padrão. diff: diferença atual menos ideal. p-valor: nível de significância. *** p < 

0.001.  

Todas as culturas apresentaram média superior significativamente no momento atual 

em comparação com o ideal percebido pelos participantes. E a maior diferença encontrada foi 

na cultura clã (diff = 1.41, p < 0.001). Desta forma, as análises foram realizadas com a cultura 

organizacional atual. 

A Tabela 02 mostra as correlações entre liderança e cultura organizacional atual para 

toda a amostra. Não foram encontradas correlações significativas. 
Tabela 02 - Correlações entre estilos de liderança e cultura organizacional atual  

  Cultura Atual   
Estilos de liderança  Clã Inovativa Mercado Hierárquica 

Transformacional Rho 0.19 -0.01 -0.15 -0.13 

 p-valor 0.09 0.92 0.18 0.25 

Transacional Rho 0.21 0.08 -0.17 -0.12 

 p-valor 0.06 0.47 0.13 0.26 

Laissez-faire Rho -0.21 0.02 0.18 0.16 

 p-valor 0.06 0.86 0.10 0.15 
Nota. rho: indicador da correlação de Spearman. p: nível de significância. 

Na sequência, foram efetuadas as análises entre as correlações ente liderança e cultura 

organizacional atual com as variáveis sociodemográficas. Ao analisá-las, se verificou que nas 

correlações estratificadas pelo sexo dos participantes, não foram encontradas diferenças 

significativas. 

Nas correlações entre liderança e cultura organizacional atual nas categorias da variável 

de formação dos participantes, os respondentes que relataram nível de ensino fundamental 

foram os únicos que apresentaram correções significativas. A liderança transacional mostrou 

relação positiva com cultura clã (rho = 0.61) e negativa com cultura de mercado (rho = -0.46).  

Esta característica evidencia que a cultura clã oferece espaços mais amplos de 

negociação entre os líderes das empresas e seus empregados, o que por si reflete um fenômeno 

no qual os líderes devem se aperceber das limitações de seus liderados e encontrar formas de 

mediar estas limitações encontrando maneiras de como estimular os liderados a superarem tais 

diferenças. De acordo com Cameron e Quim (2006) na cultura clã, a autoridade flui muito bem 

quando emana de membros comprometidos com o sistema há muito tempo.  

Isto gera um processo de empoderamento psicológico dos líderes por meio da 

descoberta destas limitações, e estimula tais líderes a focarem nas mesmas e priorizar estas 

necessidades de modo a criar um contrato psicológico entre o líder e os empregados da empresa 

(KUMAR, UPADHAYA, 2020), algo que por si resulta em um vínculo psicologicamente 

familiar, similar a um clã, ao contrário de um ambiente profissional, voltado para o mercado, 

onde o maior foco é estabelecido como sendo a produção de resultados, contexto no qual uma 

liderança transacional se revela mais difícil em satisfazer os dois lados.  

Na sequência, foram analisadas as correlações entre liderança e cultura organizacional 

atual nas categorias da variável de classificação da empresa, e, foram encontradas correlações 



 

 

significativas nas pequenas empresas. A cultura clã mostrou correlação positiva com liderança 

transformacional (rho = 0.53) e transacional (rho = 0.48), e negativa com laissez-faire (rho = -

0.50). E a cultura hierárquica apresentou correlações negativas com liderança transformacional 

(rho = -0.52) e transacional (rho = -0.55). 

Estes resultados demonstram que em termos de liderança, organizações que possuem 

uma cultura organizacional do tipo clã se encontram positivamente mais dispostas a aceitarem 

líderes que possam fomentar um processo de transformação dessa cultura organizacional de 

modo a adaptá-la as demandas do ambiente organizacional.  Neste contexto, podem ter 

resiliência em um ambiente competitivo.  

Os líderes transformacionais por si são aqueles que melhor oferecem ideias para lidar 

com dificuldades em tempos de crise, como crises econômicas, conflitos e problemas mundiais 

como pandemias, tipo a atual pandemia de Covid-19. A liderança transformacional, segundo 

Avolio, Walumbwa e Weber (2009), envolve um líder que consegue mudar seus liderados, 

inspirando-os de tal forma que os leva a um desempenho superior (sobrepondo, se necessário, 

seus interesses pessoais em prol dos interesses da organização).  

Na concepção de Madi Odeh et al. (2021) os líderes transformacionais auxiliam as 

empresas a responder a situações de choque, criando mecanismos efetivos no tocante a motivar 

os funcionários a terem uma visão clara do que se está enfrentando, estratégias bem-

estabelecidas, crenças fortalecidas e objetivos que são concordados por todos. Fatores estes, 

que ajudam a enfrentar riscos e lidar com pressões externas vindas da dinâmica do ambiente, 

entre outras questões importantes. 

As correlações entre liderança e cultura organizacional atual nas categorias da variável 

forma de administração da empresa mostraram que as empresas que possuem uma forma de 

administração profissional mostraram uma correlação negativa e significativa entre a liderança 

transacional e a cultura inovativa (rho = -0.71). Já as empresas com administração mista 

mostraram correlação positiva entre transacional e mercado (rho = 0.71), e ainda, negativa entre 

laissez-faire e mercado (rho = -0.71). 

Tal resultado demonstra que as empresas com administração mista já possuem uma 

consciência de que a liderança transacional funciona em certos pontos como meio de garantir 

uma consistência, ainda que forçada, entre líderes e funcionários em nome do alcance dos 

objetivos da empresa, embora tal característica não tenha meios de garantir resultados efetivos 

a longo prazo. A liderança transacional é bastante comum nas organizações, e ocorre quando o 

seguidor executa com sucesso a tarefa solicitada pelo líder e este, por sua vez, lhe dá algo em 

troca, podendo ser de natureza econômica, política ou psicológica (ALMADA, POLICARPO, 

2016). Existe uma forte relação entre desempenho e recompensa reforçando o caráter de troca 

e de capacidade de negociar nas relações (FERNANDES, SOUZA Jr. MORAES, 2020). 

A competitividade existente no mercado exige às empresas uma atuação confiável e 

com excelência operacional, o que é um grande desafio, principalmente para as pequenas e 

médias empresas que possuem diversas limitações de recursos, sejam eles humanos, 

financeiros ou de infraestrutura (POZO, TACHIZAWA, 2016). As empresas com 

administração mista podem, em um primeiro momento manter uma liderança transacional para 

adaptar valores e aparar arestas na cultura organizacional, e depois disso, migrar para um 

cenário de liderança transformacional, de modo a empoderar os funcionários da empresa a 

respeito de como pensam, agem e experimentam o seu trabalho (ANNING-DORSON, 2021). 

As correlações entre liderança e cultura organizacional atual nas categorias da variável 

de setor de atuação da empresa apresentaram uma única correlação significativa e positiva foi 

encontrada nas empresas que atuam tanto no comércio quanto na indústria, foi a entre o estilo 

de liderança transacional e a cultura clã (rho = 0.37). 

Uma possível explicação para tal correlação pode ser apresentada ao se falar a respeito 

de questões do efeito da motivação, da liderança e da cultura organizacional na satisfação e na 



 

 

performance de funcionários. Sendo que dos fatores a serem considerados especialmente no 

tocante a empresas cujos líderes empregam um estilo de liderança transacional em questão de 

lidar com empregados é atentar para o fato de se os funcionários estão ou não motivados em 

desempenhar suas funções dentro da empresa, ou tem seu mérito reconhecido dentro do 

ambiente de trabalho. Segundo Camerom e Quim (2006) a cultura clã flui muito bem quando 

emana de membros comprometidos com o sistema há muito tempo.  

Desta forma, o líder transacional, precisa lidar com isso especialmente por meio da 

criação de uma cultura organizacional que motive os funcionários a desempenharem seu 

trabalho de forma eficiente e produtiva ao mesmo tempo que isto venha a satisfazer suas 

necessidades em todos os sentidos, sob o risco de a falta de motivação dos funcionários 

eventualmente gerar problemas para o rendimento e a capacidade da empresa, assim como 

(PAAIS, PATTIRUHU, 2021). 

As correlações entre liderança e cultura organizacional atual nas categorias da variável 

de número de funcionários da empresa, evidenciaram que as empresas com mais de 12 

funcionários apresentaram correlações positivas e significativas entre liderança 

transformacional e cultura clã (rho = 0.52), transacional e clã (rho = 0.61), transacional e 

inovativa (rho = 0.40) e laissez-faire e mercado (rho = 0.40). E correlações negativas e 

significativas entre laissez-faire e clã (rho = -0.49), transformacional e mercado (rho = -0.41), 

transacional e mercado (rho = -0.46), e entre transacional e hierárquica (rho = -0.41). 

Tais resultados podem ser considerados como sendo a reflexão de fenômenos 

relacionados a questões abordadas em outras partes desta análise, variando desde a questão da 

liderança servil e do enriquecimento trabalho-família como maneira de solucionar conflitos 

organizacionais (KUMAR, UPADHAYA, 2020), passando por questões de adaptação e 

adequação da cultura organizacional para melhora de performance (ANNING-DORSON, 

2021) até a questão da motivação dos funcionários e da satisfação com seu trabalho, (PAAIS, 

PATTIRUHU, 2021), na quais tanto os lideres transformacionais quanto os transacionais vem 

a lidar com estas questões ao assumirem a liderança de empresas e se inteirarem de sua 

realidade e seu contexto no ambiente organizacional. 

 O Quadro 01 apresenta as evidências que sustentam as hipóteses do estudo. 

Quadro 01 - Resumo das evidências das hipóteses do estudo 
H1 - A cultura organizacional se relaciona positivamente com o estilo de liderança transformacional que 

manifestam os gestores 

Cultura Liderança Sentido Evidências (rho) / categoria Status 

Clã Transformacional + 0.53 / pequena empresa 

0.52 / acima 12 funcionários 

Sustentada 

Inovativa Transformacional + Sem correlações significativas Refutada 

De mercado Transformacional + -0.41 / acima 12 funcionários Refutada 

Hierárquica Transformacional + -0.52 / pequena empresa Refutada 

H2 - A cultura organizacional se relaciona positivamente com o estilo de liderança transacional que 

manifestam os gestores 

Cultura Liderança Sentido Evidências (rho) / categoria Status 

Clã Transacional + 0.61 / ensino fundamental 

0.48 / pequena empresa 

0.37 / atua comércio-indústria 

0.61 / acima 12 funcionários 

Sustentada 

Inovativa Transacional + -0.71 / adm profissional 

0.40 / / acima 12 funcionários 

Parcialmente 

sustentada 

De mercado Transacional + -0.46 / ensino fundamental 

0.71 / adm mista 

-0.46 / acima 12 funcionários 

Parcialmente 

sustentada 

Hierárquica Transacional + -0.55 / pequena empresa 

-0.41 / acima 12 funcionários 

Refutada 

H3 - A cultura organizacional se relaciona negativamente com o estilo de liderança laissez-faire que 

manifestam os gestores. 



 

 

Cultura Liderança Sentido Evidências (rho) / categoria Status 

Clã Laissez-faire - -0.50 / pequena empresa 

-0.49 / / acima 12 funcionários 

Sustentada 

Inovativa Laissez-faire - Sem resultados Refutada 

De mercado Laissez-faire - -0.71 / adm mista 

0.42 / acima 12 funcionários 

Parcialmente 

sustentada 

Hierárquica Laissez-faire - Sem resultados Refutada 

Nota. rho: correlação de Spearman significativas. 

Em relação às hipóteses formuladas, a primeira (H1), que buscou identificar a relação 

entre a cultura organizacional e o estilo de liderança transformacional que manifestam os 

gestores, se observa que apenas o tipo de cultura organizacional clã se relaciona positivamente 

com o estilo de estilo de liderança transformacional, sendo os demais estilos refutados. Esses 

resultados convergem com Dias e Borges (2015) no qual os líderes sentem que o desempenho 

da equipe é diretamente influenciado pela liderança transformacional.  

A relação positiva com a cultura clã, pode estar associada no fato de que seus membros, 

compartilham seus valores e crenças de forma interativa, principalmente porque a mostra é 

composta na maioria por empresas familiares, nas quais, normalmente, o estilo de gestão, se 

baseia na flexibilidade, no consenso e na participação, com uma forte predominância do 

trabalho em equipe como forma de se alcançar os resultados e a efetividade organizacional 

(BEUREN, POLITELO, MARTINS, 2016). Salienta-se que na cultura clã existe um alto grau 

de confiança entre os líderes e os liderados, a responsabilidade associada a uma mentalidade 

esclarecida de seus membros, que se convertem a uma cultura familiar. Desta forma, o êxito 

dessa modalidade se baseia no desenvolvimento das pessoas e no trabalho em equipe com 

vínculo ao comprometimento e com o dever (CAMERON, QUINN, 2011). O papel do líder, 

então, é promover a participação, o comprometimento e a lealdade no contexto organizacional 

(GONÇALVES, et al. 2015). 

Na segunda hipótese (H2), referente a relação entre a cultura organizacional e o estilo 

de liderança transacional, a cultura clã foi sustentada e a inovativa e de mercado parcialmente 

sustentadas e a hierárquica foi refutada.   

Cameron e Quin (2011) destacam que na cultura inovativa a organização tem 

características proativas em relação ao ambiente no que é inserida, ágil frente aos desafios 

externos, e com uma atuação empreendedora de seus membros. A capacidade de assumir riscos 

também é inerente à sua forma de atuação, manifestada pela liderança. Valoriza o pioneirismo 

da liderança, que tem perfil visionário e orientado ao risco. O sucesso está na investigação de 

novos produtos que se convertem em referências de seu mercado de atuação (CAMERON, 

QUINN, 2011). Gonçalves et al. (2015) desta que esta cultura valoriza o pioneirismo da 

liderança, que tem perfil visionário e orientado ao risco. 

Estes resultados remetem a sugerir que o tipo de cultura organizacional, que pela 

própria força do nome, é direcionada ao mercado, se encontra disposta em certas condições, 

dependendo da escolaridade dos funcionários ou do tamanho da empresa, a aceitar líderes que 

ora foquem mais em conseguir um consenso entre funcionários em períodos de contingência, 

como fazem os líderes transacionais, ou se revelem dispostos a não fazerem grandes esforços 

por monitorar a capacidade dos funcionários, caso dos líderes laissez-faire. Na cultura de 

mercado de acordo com Machado, Maranhão e Pereira (2016), a organização é orientada à 

resultados e maior produtividade, com prioridade no atendimento às demandas do mercado. 

Consequentemente, o perfil dos membros é competitivo e focado em resultados. Nessa 

perspectiva, o papel da liderança volta-se para a consecução dos objetivos organizacionais que 

se materializam na efetividade baseada em lucro (GONÇALVES, et al. 2015). 

Por fim, na terceira hipótese postulada (H3) que buscou verificar se a cultura 

organizacional se relaciona negativamente com o estilo de liderança laissez-faire que 



 

 

manifestam os gestores, se constatou que a cultura clã foi sustentada, a de mercado 

parcialmente sustentada e as culturas inovativas e hierárquicas foram refutadas.  

Ressalta-se que as empresas com cultura organizacional hierárquica não logram obter 

correlações positivas com nenhum estilo de liderança. Fernandes et al. (2018), destacam que a 

cultura de hierarquia enfatiza a dimensão interna da organização, caracterizando-se por um 

ambiente de trabalho formal e estruturado em diversos níveis hierárquicos. Este tipo cultural 

se sustenta em valores baseados na estabilidade, previsibilidade e eficiência de longo prazo e, 

para tanto, suas regras, procedimentos, tarefas e funções são, em geral, integradas e estáveis. 

Em relação à liderança, seu papel é de coordenação, organização e monitoramento. 

 Neste contexto, como foi mencionado anteriormente, é interessante atentar ao fato do 

surgimento de novos estilos de liderança que venham realmente a prover s organizações em 

esforços por se adaptar às necessidades do ambiente organizacional e aos desafios impostos 

por estes em conseguir esta adaptação e ao mesmo tempo adquirir resiliência organizacional 

por meio de tal adaptação. 

Com isso, se leva a uma maior consideração destes estilos de liderança como a liderança 

servil, na qual o líder se preocupa em criar um ambiente onde todos aqueles que trabalham na 

mesma expressam de forma livre suas preocupações, levando a maiores preocupações com o 

bem-estar psicológico (KUMAR, UPADHAYA, 2020). A liderança humilde, por sua vez, líder 

toma um passo em frente ao se deixar abrir a críticas, ouvir sugestões e apreciar as capacidades 

de seus funcionários para fortalecer a capacidade dos liderados de alinhar seus objetivos em 

sintonia com os objetivos da empresa (ALI, et al., 2021). 

Este cenário por si geraria a resiliência organizacional desejada dentro do ambiente 

competitivo em que empresas revisam seus conceitos de cultura organizacional, analisam prós 

e contras de seus valores de cultura organizacional e dependendo do contexto adaptam seus 

valores para poderem sobreviver no ambiente de mercado. Isso se reflete na questão de como 

escolher o estilo de liderança adequado para conseguir este objetivo, e dependendo da situação, 

entre outras coisas, criando estruturas que eventualmente permitam que estes objetivos venham 

a ser implementados (MADI ODEH, et al., 2021). 

5 Considerações Finais 

 Este estudo teve como objetivo avaliar as relações entre cultura organizacional e a 

liderança desempenhada pelos gestores de micro e pequenas empresas de moda íntima e linha 

praia de Ilhota/SC. Em relação a percepção dos gestores sobre os estilos de liderança, 

constatou-se que o estilo predominante é o transacional, seguindo pelo transformacional. A 

liderança transacional relaciona-se ao cumprimento das tarefas e atividades com objetivos 

compartilhados que resultem no desempenho esperado pelo gestor, consistindo numa relação 

de troca, conforme preconiza Burns (1978). No contexto específico das de micro e pequenas 

empresas de moda íntima e linha praia de Ilhota/SC a responsabilidade de liderar um setor, 

muitas vezes, com atribuições bem diferentes de sua formação ou competência, pode se 

caracterizar, como um fator limitante para o gestor. Neste caso, o líder transacional desenvolve 

o comportamento baseado na recompensa para entregar o resultado esperado. 

Quanto ao tipo de cultura atual percebeu-se que a cultura clã é a mais evidente nas 

organizações estudadas. Torna-se oportuno observar que as micro e pequenas empresas de 

moda íntima e linha praia de Ilhota/SC apresentam estruturas e direcionamentos simples e, 

levando em consideração que, em sua maioria são familiares, é de se esperar que a influência 

dos gestores e proprietários seja muito presente. 

Por outro lado, se acredita que a presença deles seja elemento central na construção e 

manutenção da cultura dessas empresas, por meio de práticas de gestão do negócio, ações de 

gestão de pessoas, práticas de reconhecimento, relacionamento interpessoal, construção da 

visão, fortalecimento de valores, implementação de ritos e demais elementos relacionados à 

cristalização da cultura. Em função dessa proximidade, infere-se que o estilo de liderança seja 



 

 

um elemento interveniente nas características da cultura, quer seja do tipo clã, inovativa, 

mercado ou hierárquica.  

Ao testar as hipóteses conjecturadas, se encontrou relações diferentes da cultura 

organizacional e suas dimensões com os estilos de liderança. A cultura clã mostrou correlação 

com todas as dimensões. Na cultura clã, os líderes tendem a assumir uma postura participativa, 

oferecendo suporte e facilitando a interação, a confiança e a lealdade (CAMERON, QUINN, 

2006). Isto vai de encontro a teoria da liderança transformacional, na qual, os gestores 

desenvolvem uma relação de confiança e engajamento com os liderados, considerando os 

valores e missão da organização.  

A cultura inovativa, por sua vez, mostrou relação parcial apenas com o estilo de 

liderança transacional. Na cultura inovativa, os líderes tendem a ser empreendedores e 

idealistas, correm riscos, gostam de prever o futuro e se preocupam em obter recursos, suporte 

e imagem externa (CAMERON, QUINN, 2006). Na liderança transacional foco principal é o 

elo entre desempenho e recompensa, por conseguinte, Rezende, Carvalho Neto e Tanure, 

(2014) afirmam ainda que a liderança transacional é bem comum nas organizações, ou seja, 

indica a ligação essencial e de sustentação entre os interesses individuais, grupais e 

organizacionais. 

O tipo de cultura de mercado apresentou relação parcial com o estilo de liderança 

transacional e laissez-faire. Na cultura de mercado, os líderes tendem a ser diretivos, 

realizadores, competidores, orientados para o objetivo e estão constantemente fornecendo 

recursos e encorajando a produtividade (CAMERON, QUINN, 2006). De acordo com 

Escandon-Barbosa e Hurtado-Ayala (2016) o estilo de liderança laissez-faire atribui autonomia 

aos membros, e o líder intervém apenas quando considerar necessário. 

Por fim, o último tipo de cultura analisado, o hierárquico não apresentou relação com 

nenhum dos estilos de liderança. Na cultura hierárquica os líderes tendem a ser conservadores 

em relação aos problemas de natureza técnica (CAMERON, QUINN, 2006). O que difere da 

cultura clã, a qual é caracterizada principalmente por um local de trabalho amigável, onde as 

pessoas compartilham experiências tanto pessoais como profissionais. Neste sentido, Dias e 

Borges, (2015) apontam que o desempenho do líder se sujeita a inúmeros fatores, ou seja, as 

características do líder são moldadas às circunstâncias apresentadas a ele, enquanto para 

Chammas e Hernandez (2019) o exercício da liderança é vinculado à comunicação do líder e 

liderado, com o intuito do líder compreender os anseios de seus liderados e, assim, 

desempenhar de maneira correta sua função. 

Em relação as limitações, destaca-se que tanto o tipo de cultura como o estilo de 

liderança surgiram das percepções dos mesmos respondentes; esse aspecto pode ter tornado 

pouco clara a diferenciação entre “o que é” e “o que poderia ser”. Outro ponto relevante, 

especificamente aos estilos de liderança, é que as respostas são a partir da percepção dos 

gestores, caberia comparar estas informações com a percepção dos próprios líderes a 

respeito da sua atuação e características. 

Tendo em vista a limitação sobre a percepção do estilo de liderança, sugere-se como 

estudo futuro a investigação dos estilos a partir da opinião dos líderes, de modo a 

compreender de maneira mais clara a relação entre líder e liderado. Além disso, por se tratar 

de uma pesquisa quantitativa, sugere-se a utilização de outros instrumentos de coleta de 

dados para aprofundar o estudo. Ademais, estudos qualitativos podem contribuir para 

melhor entendimento e compreensão dos constructos abordados nesta pesquisa. 

Considerando os achados desta pesquisa, acredita-se que é interessante adicionar outros 

constructos ou substituir em pesquisas semelhantes. Por exemplo, competências, clima e 

cultura organizacional, entre outros temas ligados à relação do indivíduo com seu ambiente 

de trabalho.   
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Resumo 
Franqueados atuando com Orientação Empreendedora (OE) e/ou Orientação para o Mercado 
(OM) podem ser restringidos por causa das imposições do franqueador. É preciso entender os 
mecanismos pelos quais essas orientações podem ser viáveis em franquias. Assim, pretende-se 
explicar o papel dos elementos operacionais internos (estrutura de pessoal e loja) no 
desempenho financeiro dos franqueados a partir dessas orientações. Para tal, um questionário 
foi respondido por 99 franqueados de uma rede madura. Resultados mostraram que OE tem 
relação significante com gastos operacionais e de publicidade da loja, estes que se relacionam 
ao desempenho financeiro; OM tem relação significante com estrutura de pessoal da loja, que 
se relaciona ao desempenho. Posteriormente, numa segunda fase da pesquisa, foram 
conduzidas sete entrevistas com informantes-chave para compreender por que as relações 
diretas de OE e OM com desempenho não se confirmaram. Apresentaram-se as justificativas 
categóricas da não-existência dessas relações. A Teoria de Stewardship pareceu adequada para 
explicar a relação franqueados-franqueador em redes de franquias maduras; franqueados de 
longo relacionamento com franqueador têm efeitos de OE e OM na dimensão operacional (loja 
e pessoal) – naquilo que eles têm gerência. É nesse nível operacional que franqueados maduros 
podem atuar de forma empreendedora. 
Palavras-chave: Franquia; Franqueado; Orientação Empreendedora; Orientação para o 
Mercado; Desempenho. 
1 Introdução 

Há restrições de vazios institucionais em mercados emergentes que afetam o 
empreendedorismo nessas regiões (Tracey & Phillips, 2011), no entanto, os empreendedores 
desses países em desenvolvimento compensam esses problemas por meio de suas ações e 
relações pessoais (Ge, Carney & Kallermanns, 2019), o que torna importante entender o perfil 
de comportamento deles. Por isso, é importante que haja o desenvolvimento de gestores 
capazes de atuar com orientação empreendedora individual. Trata-se da capacidade de 
visualizar oportunidades para responder ao ambiente em mudança, ganhar maior 
competitividade e estar à frente de outros concorrentes caracteriza a Orientação 
Empreendedora – OE (Chien, 2014). 

Parece ser importante também que esses gestores sejam orientados para o mercado. 
Essa orientação é caracterizada por entender as necessidades e preferências dos clientes para 
compartilhar com a equipe interna ajustando ao plano de negócio, denomina-se Orientação para 
o Mercado (OM). Essa perspectiva tem como fundamento a otimização e a sinergia dos 
recursos organizacionais, antevendo necessidades atuais e futuras do cliente (Jaworski & Kohli, 
1993).  



 

 

Estudos mostram que aqueles que atuam com OE tendem a ter desempenhos superiores 
(Chien, 2014; Dada & Watson, 2013; Wiklund, 1999), tal como quem atua com OM  (Jaworski 
& Kohli, 1993; Kirca, Jayachandran, & Bearden, 2005; Lee et al., 2015; Narver & Slater, 
1990). Mesmo que ainda sejam tímidos os resultados sobre o poder de sinergia entre essas duas 
características para o desempenho da firma, eles têm relação positiva com uma melhor 
performance (González‐Benito, González‐Benito & Muñoz‐Gallego, 2009), pode-se dizer que 
OM é um grande determinante da OE (Sciascia, Naldi & Hunter, 2006). Assim, aquele 
empreendedor que atua com ambas as orientações tende a ter melhor desempenho (Gruber-
Muecke & Hofer, 2015; Kajalo & Lindblom 2015). 
 Todavia, num contexto de franquias, no qual há restrições relativas às diretrizes e 
regulamentações impostas contratualmente pelo franqueador, há pouca margem para 
iniciativas inovadoras e de mudanças oriundas de um perfil empreendedor (Dada & Watson, 
2013) ou voltado ao mercado do franqueado. Diante disso, a atuação com OE e / ou OM pode 
ser limitada. Comumente surge a dúvida se um franqueado é, de fato, um empreededor 
(Ketchen Jr., Short & Combs, 2011) e se um indivíduo com grande intenção empreendedora 
pode se realizar atuando em franquias (Croonen et al., 2021) diante dessas restrições impostas. 
Há um conflito de agência eminente entre franqueado e franqueador quando se olha essa 
questão por essa perspectiva (Doherty & Quinn, 1999).  

Nesse contexto, surge um embate: enquanto alguns estudos já identificaram que a OE 
e a OM estão relacionadas a um melhor desempenho dos franqueados (Chien, 2014; Lee et al., 
2015), há também aqueles que defendem que essa relação não existe (Fenwick & Strombom, 
1998). É necessário entender as razões desses resultados discrepantes. Além do mais, é preciso 
compreender por que resultados que parecem ser contraintuitivos em franquias (OE e OM 
positivamente relacionados com desempenho) ocorrem. Pode ser que isso aconteça por meio 
da atuação operacional do franqueado (Grünhagen, Wollan, Dada & Watson, 2014). Ou ainda, 
esses resultados podem ser diferentes conforme a maturidade da rede, considerando o tempo 
de relacionamento franqueado-franqueador (Varotto & Parente, 2016). 
 Para tal, o presente estudo se propõe a conduzir uma pesquisa numa rede de franquia 
madura, cujos relacionamentos franqueado-franqueador não são recentes. Pretende-se 
considerar ainda elementos internos da estrutura da unidade (pessoal e loja) como forma de 
confirmar se a atuação de OE ou OM do franqueado existe, mas é, na verdade, focada nos 
elementos operacionais das unidades franqueadas. Assim sendo, propõe-se um modelo no qual 
a OE e a OM se relacionem com elementos estruturais da unidade franqueada, esta que se 
relaciona ao desempenho financeiro. Com isso, pretende-se trazer para a discussão de franquias 
dois elementos fundamentais: estrutura interna da unidade como lócus de atuação 
empreendedora do franqueado; e o foco em estruturas de franquia com relacionamentos 
maduros e menos conflituosos. Espera-se compreender melhor os fenômenos propostos 
trazendo esses elementos para a discussão. 
2 Fundamentação teórica: Teoria de Agência e Teoria de Stewardship 
 A Teoria da Agência busca entender a relação entre franqueado e franqueador a partir 
dos possíveis conflitos surgidos entre eles, oriundos dos seus diferentes interesses. Assim 
sendo, as grandes premissas da Teoria de Agência, que envolvem problemas ligados à 
assimetria de informações, custos de controle, riscos morais e oportunismo, são uma base 
conceitual convincente e relevante para se entender o universo das franquias e das relações 
entre franqueador e franqueado (Doherty & Quinn, 1999). 
 Catrogiovanni et al. (2006) já apontavam que essa teoria era a mais adequada para 
entender o fenômeno das franquias. Para eles, inicialmente nos momentos de restrição de 
recursos das franquias, quando elas se voltam para buscar crescimento e ampliação de atuação, 
a teoria mais adequada para entender franquias seria a Teoria de Restrição de Recursos. 
Posteriormente, conforme as franquias se estabilizassem no mercado e recuperassem mais 



 

 

ownership, a escassez de recursos deixa de ser o grande problema e os conflitos de interesses 
passariam a ser o foco para se entender o fenômeno, fazendo com que a Teoria da Agência 
tivesse maior poder de explicação nesses momentos. 

 
Fonte: Castrogiovanni et al. (2006, p. 29). 
Figura 1 – Relação do ownership do franqueador com o tempo de existência da rede 

Nos estudos sobre franquias, as análises sobre os efeitos do tempo sobre o 
relacionamento entre franqueado e franqueador tendem a analisar e identificar diferenças em 
redes mais novas. Assim, efeitos como o honeymoon que ocorrem no início desse 
relacionamento (Melo, Carneiro da Cunha & Botini, 2018; Varotto & Parente, 2016) são 
importantes e corroboram com os achados de Castrogiovanni et al. (2006) de que há 
amenização de conflitos no início das atividades do franqueado. No entanto, existe também a 
familiaridade e interação construídas entre franqueados e franqueadores no longo-prazo que 
impedem os franqueados e franqueadores analisarem-se de forma contundente (Dant, 2008). É 
um desafio entender se a Teoria de Agência, por mais que seja a teoria mais comumente 
utilizada nos estudos sobre franquias ao longo dos anos (Bretas & Alon, 2021; Elango, 2019; 
Melo & Andreassi, 2010), é adequada para se entender os dilemas e fenômenos dos 
relacionamentos entre franqueados e franqueadores ao longo do tempo de relacionamento. 
Além do mais, considerando não somente a adequação da Teoria da Agência no longo-prazo, 
estudos que consideram a orientação empreendedora dos franqueados nem sempre tem na nessa 
teoria a explicação mais adequada para o fenômeno do relacionamento entre os agentes no 
ambiente de franquias (Lanchimba, Windsperger & Fadairo, 2018). 

Em paralelo a isso, algumas teorias para se compreender a governança das organizações 
surgiram em contraponto às teorias de abordagem econômica, em especial, à de agência. Uma 
dessas teorias emergentes é a de Stewardship. Ao invés de se considerar o indivíduo como um 
homo economicus individualista, oportunista e egoísta, ela o considera como um ser coletivista, 
pró-organização e confiável (Davis, Schoorman & Donaldson, 1997). Essa teoria, que também 
é adequada para os estudos em franquias (Doherty & Quinn, 1999), pode ser relevante para 
melhor compreensão dos fenômenos do relacionamento entre franqueados e franqueadores. 
3 Hipóteses 
 A primeira hipótese parte da premissa de que o franqueado tem algum grau de 
autonomia para trabalhar com sua equipe, que a chamda “autonomia operacional” (Grünhagen, 
Wollan, Dada, & Watson, 2014). Por isso, espera-se que o franqueado tenha liberdade de 
gerenciar sua equipe e motivá-la para que seus resultados possam ser incrementados.  
 Nesse contexto, o franqueado que tem maior orientação de mercado vai buscar trabalhar 
com uma estrtura de pessoal maior. Isso se explica porque esse franqueado é aquele que busca 
mais pessoas para lhe ajudar a realizar o processo de inteligência de mercado por completa. Ou 
seja, se o franqueado tem maior preocupação em buscar informações de mercado para 
posteriormente disseminar essas informações com sua equipe e para então aplicar essas 
informações na rotina da sua loja e sustentar sua tomada de decisões (Jaworski & Kohli, 1993; 
Kirca, Jayachandran, & Bearden, 2005; Lee et al., 2015). 



 

 

 Considerando ainda que franqueados com mais orientação de mercado conseguem com 
esse processo ter mais inovatividade em suas atividades (Kirca, Jayachandran, & Bearden, 
2005), isso demonstra que ele precisa de mais conhecimento, o que tende a ser mais factível 
quando há mais pessoas que têm e trocam mais informações. Com base no exposto, sugere-se:  

H1a: A orientação de mercado do franqueado influencia positivamente a estutura 
de pessoal de sua unidade franqueada. 

 A responsabilidade pelo gerenciamento de recursos humanos em franquias é 
tipicamente delegada pelo franqueador sem muita regulamentação aos franqueados, que são 
adaptados aos seus ambientes locais e aos funcionários da unidade. O desempenho superior foi 
encontrado em unidades de propriedades individuais adotam o sistema melhores práticas 
(Croonen; Grünhagen & Wollan, 2016). Em estudo da relação entre capital humano intangível 
(por exemplo, pessoas, experiências, competências, habilidades,  limites, atitudes, idéias e 
valores de todos os indivíduos na rede de franquias) mostram uma relação positiva e 
desempenho finaceiro (Perdreau, Le Nadant, & Cliquet, 2015). Fan, Kühn e Lafontaine (2017) 
complementam que o valor do franchising aumenta com o número de empregados necessários 
no negócio. A partir da expectativa de que mais pessoas na empresa levam a maior 
desempenho, propõe-se a seguinte hipótese: 

H1b: A estrutura de pessoal da unidade franqueada influencia positivamente o seu 
desempenho financeiro. 

 A taxa de dívida sobre capital do franqueador tem uma relação positiva com a tendência 
de se ter expansão da rede por meio de franquias (Combs & Ketchen Jr., 1999). Nessas 
situações em que a rede tem problemas de recursos, especialmente, financeiros, é mais provável 
que se tenha muitos franqueados com menor suporte, já que há menos recursos para esse 
suporte. Diante disso, os franqueados que tendem a seguir normas e padrões precisam ter uma 
organização financeira de suas despesas mais controlada e organizada porque o apoio do 
franqueador tende a ser menor. Isso não significa ter restrição de custos por parte do 
franqueado, mas sim, uma estrutura de custos em sua loja mais controlada e, portanto, mais 
constante. 
 Isso pode se justificar porque gestores com mais orientação empreendedora variam 
mais seus custos e gastos (Park & Jang, 2012). Eles são competitivamente mais agressivos e 
isso pode fazer com que eles tenham custos e gastos maiores que seus concorrentes porque 
abusam mais dos gastos com a publicidade e marketing e na qualidade de seu serviço prestado 
(MacMillan & Day, 1987). É esperado também que haja maior custos para aquele gestor que 
atua com maior risco de forma descuidada sem o foco na competitividade (Dess & Lumpkin, 
2005). A partir desses argumentos, apresenta-se a seguinte hipótese: 

H2a: A orientação empreendedora do franqueado influencia positivamente os gastos 
estruturais da loja. 

 A última hipótese proposta vem da ideia de que o franqueado que tem um perfil mais 
oscilante em relação aos seus gastos pode ter melhor desempenho. Num primeiro momento, 
isso pode parecer contraintuitivo pelo fato de que se espera que uma franquia mais controlada 
e planejada, que conta com uma estrutura de gastos mais definidos e constantes, teria um 
melhor desempenho financeiro. Entretanto, esse tipo de franquia não teria condições de se 
aproveitar de eventuais oportunidades de mercado e, tampouco, se aproveitaria de criatividade, 
inovações e escolhas arriscadas, que envolvem gastos para o franqueado. As oportunidades e 
competições locais são eventos variados, esses gastos são resultantes de investimentos e 
oriundos de conveniências esporadicas, assim cada franqueado reage conforme sua 
agressividade competitiva. Os gastos com publiciade é um exemplo, para López-Bayón & 
López-Fernández (2016) os franqueadores devem capacitar os franqueados a tomar decisões 
sobre um pacote de elementos periféricos em resposta à pressão por adaptações locais e pela 
autonomia empreendedora. Por isso, segue a hipótese: 



 

 

H2b: Os gastos estruturais da loja da unidade franqueada influenciam positivamente 
o seu desempenho financeiro. 

A figura a seguir demonstra graficamente as hipóteses apresentadas. 

 
Figura 2 – Modelo da pesquisa 
 A figura do modelo ainda apresenta ligações hachuradas que não foram hipotetizadas. 
4 Métodos 
4.1 Fase quantitativa 
 A fase quantitativa da pesquisa foi a principal fase do estudo realizado. Essa 
priorização pode ocorrer em pesquisas de métodos mistos sequenciais, tal como propõe 
Creswell (2010). A coleta de dados dessa primeira fase quantitativa foi realizada com 
franqueados associados à mesma rede de franquias de alimentação (comida oriental), a qual 
concedeu apoio ao estudo e acesso a dados de sua rede de franqueados. A rede já está instalada 
no Brasil há mais de 25 anos e conta com franqueados espalhados por todo o país, localizados 
em 22 Estados e em mais de 70 cidades. Não há lojas gerenciadas pelo franqueador na rede, de 
forma que não há ownership do franqueador. Além desse suporte, foi importante manter a 
coleta dentro da mesma rede de franquia porque isso torna o efeito proveniente da rede 
constante para todos os respondentes (Nakao et al., 2019). 

Os franqueados foram contatados, num primeiro contato dos pesquisadores, via e-mail 
no qual foi disponibilizado um link de um formulário eletrônico. O controle da taxa de 
respondentes foi sendo acompanhada e follow-ups foram feitos com os não-respondentes a cada 
cinco dias. Depois de duas semanas, os não-respondentes foram contatados um a um por meio 
em seus telefones comerciais. Após mais uma semana de follow-ups, os franqueados que ainda 
não tinham respondido a pesquisa foram contatados em seus celulares particulares. 

A pesquisa foi conduzida com 149 lojas franqueadas da rede estudada. Foi possível 
obter o retorno de 99 franqueados. Para o cálculo do tamanho mínimo amostral utilizou-se o 
software G*Power 3.1.9.2, indicando o mínimo de 85 observações. 

Considerou-se importante realizar um pré-teste no instrumento de pesquisa por dois 
motivos principais: i) efetuar ajustes de perguntas ligadas ao tipo de rede de franquia estudada; 
ii) facilitar a compreensão das perguntas pelos respondentes. Para atingir esse objetivo, o 
questionário foi respondido presencialmente de forma simulada por três potenciais 
respondentes. Três perguntas tiveram mudanças semânticas para compreensão adequada. Após 
essa etapa, outros dois participantes (potenciais respondentes) foram utilizados para um novo 
pré-teste para estimar o tempo necessário para se responder o questionário.  

O questionário estruturou-se em três grandes blocos: instruções iniciais e dados pessoais 
do franqueado; escalas relacionadas aos construtos da pesquisa; seção de conclusão e 
agradecimento ao respondente. O quadro a seguir sintetiza as variáveis de estudo e suas 
respectivas fontes e referências para a coleta de dados. 
Quadro 1 - Variáveis do estudo 

Item  Atributo / Nível categórico Referência Fonte 
Lucro operacional Varotto e Parente (2016) 



 

 

Desempenho 
da unidade 
franqueada 

Lucro percentual de vendas Sorenson e Sørensen (2001) Arquivos do 
Franqueador Variação de vendas no último ano Varotto e Parente (2016) 

Estrutura da 
loja 

Despesa Operacional Donthu & Yoo (1998) Arquivos do 
Franqueador Invest. com publicidade local López-Bayón & López-Fernández (2016) 

Investimentos Martín-Herrán, Sigué, & Zaccour (2011) 
Estrutura de 
pessoal 

Quant. de empregados e motoq. 
Quant. de líderes e gerentes 

Chien (2014) 
Ullrich et al. (2007) 

Questionário 

Orientação 
empreendedora 
do franqueado 

Inovação 
Criatividade 
Risco 
Oportunidade 

Chien (2014) Questionário 

Orientação 
para mercado 
(2ª ordem) 

Inteligência de Mercado 
Disseminação Interna 
Resposta Integrada 

Lee et al. (2015) Questionário 

Para a análise de dados, primeiramente, os dados foram analisados por meio de 
estatística descritiva. Para testar as hipóteses do estudo utilizou-se a técnica de análise de dados 
modelagem de equações estruturais por mínimos quadrados parciais (PLS SEM), estimada no 
estudo a partir do software Smart PLS versão 2.0.M3. 
4.2 Fase qualitativa 

A escolha por uma segunda fase de pesquisa se deu porque a partir de resultados da 
primeira fase emergiram resultados complementares que não eram o foco do estudo, porém, 
que pareceram complementares quando se vislumbrasse o modelo completo (hipóteses 
elaboradas com as demais hipóteses emergentes). Houve quatro hipóteses que não foram 
oriundas do modelo de pesquisa, mas que foram testadas de forma exploratória (denotadas de 
maneira hachurada na Figura 2 e cujos resultados estão no Quadro 6). 
 Dessa forma, optou-se por conduzir entrevistas em profundidade com especialistas 
sobre o tema e que tivessem vivência no ambiente de franquias da rede estudada. A escolha da 
entrevista em profundidade se deu porque é um método menos estruturado de coleta de dados 
qualitativos, apenas com tópicos a serem conversados, interessante para se coletar dados 
exploratórios (Legard, Keegan & Ward, 2003).  
 Foram realizadas entrevistas em sete franqueados, considerados como estratégicos em 
diferentes regiões de atuação da franquia e tomadores de decisão estratégica na rede, com 
experiência no negócio e papéis de liderança dentre os franqueados. Os sete indivíduos 
abordados foram considerados suficientes para que se encontrasse saturação teórica das 
respostas, o que pode ocorrer em estudos qualitativos com pouca quantidade de participantes 
(Guest, Bruce & Johnson, 2006). 

Durante a coleta de dados, o pesquisador buscou ter uma postura que interferisse o 
mínimo possível na fala do entrevistado, deixando-o livre para expressar suas opiniões. 
Buscou-se com essa postura evitar reflexividade da experiência compartilhada do pesquisador 
(Berger, 2015) e de qualquer influência do pesquisador em sua opinião sobre as respostas. 

Depois de coletados os dados, o passo seguinte foi transcrever as entrevistas para que 
elas pudessem ser analisadas e codificadas a partir dessa transcrição. Para tal, utilizou-se como 
técnica de análise dos dados a análise de conteúdo. No presente estudo, optou-se pela 
codificação de grade aberta (Vergara, 2005). Ela fez mais sentido pelo teor exploratório dessa 
fase da pesquisa, que buscava uma compreensão que não estava disponível na literatura.  

Assim, as categorias foram emergentes dos dados empíricos. Buscou-se para cada uma 
das quatro relações complementares codificar de maneira exploratória eventuais razões que 
pudessem justificar ou refutar os resultados encontrados na fase quantitativa da pesquisa.  

As codificações realizadas foram feitas seguindo os preceitos do acordo entre 
codificadores. Nessa técnica de acordo entre codificadores, dois codificadores identificaram e 
analisaram juntos os códigos dos textos transcritos e depois acordaram o resultado mais 



 

 

adequado para que houvesse códigos consensuais e sem discrepâncias (Campbell et al., 2013). 
Tanto as codificações prévias individuais quanto os memorandos elaborados por cada 
pesquisador foram confrontados para definição de categorias definitivas. 

Não se utilizou softwares para essa análise de conteúdo e sua codificação porque havia 
sete entrevistas, o que era gerenciável de ser analisado por meio de material impresso e canetas 
coloridas (para marcação e identificação dos códigos). Colocar pouca quantidade de entrevistas 
num software poderia trazer um certo distanciamento do pesquisador em sua análise, o que é 
um risco previsto no uso softwares de análise de dados qualitativos (Gibbs, 2009). 
5 Resultados quantitativos 

Na análise da validade convergente, foram considerados os valores de variância média 
extraída (AVE) de cada construto de primeira ordem. No modelo inicial, os construtos 
Orientação Empreendedora, Geração de Inteligência de Mercado, Disseminação de 
Inteligência de Mercado e Resposta Integrada apresentaram valores de AVE inferiores ao 
recomendado de 0,5 (Hair Jr. et al., 2014; Ringle, Silva & Bido, 2014): q5 (Orientação 
Empreendedora), q9 (Geração de Inteligência de Mercado), q10 (Disseminação de 
Inteligência) e q19 (Resposta Integrada) e a variável q39 foi excluída do construto Desempenho 
de Negócios. Após a exclusão dessas variáveis, os valores de AVE dos construtos foram 
avaliados novamente. Como resultado dessa segunda rodada, outra variável foi excluída (q3) a 
fim de se obter validade convergente. Realizada essa exclusão, todos os construtos de primeira 
ordem apresentaram validade convergente, considerando o critério AVE. 

Na análise da validade discriminante, foram considerados dois critérios: a comparação 
entre as cargas fatoriais e as cargas cruzadas das variáveis nos construtos e o critério de Fornell 
e Larcker (1981) (Hair Jr. et al., 2014). No primeiro critério, foram comparadas as cargas 
fatoriais das variáveis em seus construtos originais com as cargas cruzadas nos demais 
construtos. Verificou-se que as cargas fatoriais das variáveis são maiores em seus construtos 
originais do que as cargas cruzadas nos outros construtos e, ainda, os valores de AVE acima 
de 0,50, conforme mencionado anteriormente. Atestou-se a validade discriminante do modelo. 

A validade discriminante também foi satisfatória entre os construtos. Os valores de 
correlação entre os construtos de primeira ordem são inferiores à raiz quadrada dos valores de 
AVEs dos construtos, tal como preconiza Fornell e Larcker (1981). 
Quadro 2 – Cargas fatoriais e cargas cruzadas do modelo 

Variáve
l 

Desempenh
o de 

Negócios 

Estrutur
a da Loja 

Estrutur
a Pessoal 

Orientação 
Empreendedor

a 

Ger. Int. 
Mercad

o 

Dissem. 
Int.Merc

. 

Resposta 
Integrad

a 

Test
e T 

zq35 0,946 0,648 0,748 -0,015 -0,033 -0,075 0,061 16,90 
zq49 -0,531 -0,137 -0,210 0,111 0,177 0,134 0,040 3,82 
zq50 0,914 0,491 0,528 -0,019 -0,018 -0,079 0,052 14,99 
zq53 0,473 0,079 0,115 -0,026 -0,042 -0,040 0,018 1,49 
zq64 0,951 0,613 0,802 0,011 -0,011 -0,019 0,120 14,43 
zq43 0,318 0,644 0,300 0,115 -0,017 -0,138 -0,117 5,86 
zq47 0,631 0,905 0,506 0,146 -0,003 -0,114 0,059 10,45 
zq57 0,211 0,534 0,147 0,133 -0,114 -0,157 -0,029 4,11 
zq26 0,638 0,466 0,866 0,008 0,026 0,088 0,155 10,95 

zq2728 0,651 0,478 0,856 0,105 0,108 0,097 0,157 11,52 
zq29 0,380 0,151 0,614 -0,092 0,071 0,174 0,207 5,26 
zq1 -0,007 0,132 -0,013 0,711 0,273 0,343 0,340 1,93 
zq2 -0,069 0,090 -0,010 0,703 0,155 0,245 0,268 1,25 
zq4 0,016 0,144 0,062 0,690 0,165 0,178 0,298 1,65 
zq6 -0,080 -0,077 0,029 0,219 0,713 0,371 0,389 5,70 
zq7 -0,169 -0,101 -0,086 0,178 0,698 0,527 0,389 7,58 
zq8 0,127 0,065 0,218 0,236 0,810 0,524 0,561 9,73 

zq11 -0,008 0,012 0,044 0,205 0,460 0,703 0,502 9,12 
zq12 -0,072 -0,111 0,171 0,317 0,473 0,747 0,542 11,97 



 

 

zq13 -0,075 -0,240 0,034 0,228 0,423 0,690 0,438 7,40 
zq14 0,006 -0,175 0,116 0,293 0,524 0,723 0,530 9,52 
zq15 -0,106 -0,120 0,132 0,248 0,440 0,743 0,477 10,09 
zq16 -0,053 -0,094 0,126 0,286 0,420 0,517 0,720 9,33 
zq17 0,137 -0,073 0,221 0,258 0,421 0,577 0,750 8,40 
zq18 0,078 0,077 0,176 0,324 0,498 0,553 0,808 12,35 
zq20 0,055 0,051 0,082 0,436 0,459 0,367 0,653 6,91 
AVE 0,628 0,506 0,620 0,492 0,550 0,521 0,540 - 

Verificou-se que as cargas fatoriais das variáveis são maiores em seus construtos 
originais do que as cargas cruzadas dos outros construtos e os valores de AVE acima de 0,50, 
conforme mencionado anteriormente. Esse critério atestou a validade discriminante do modelo. 

Pelo critério de Fornell e Larcker (1981), compararam-se as correlações entre os 
construtos e a raiz quadrada dos valores da AVE (diagonal), conforme apresentado a seguir. 
Quadro 3 - Validade Discriminante: Fornell e Larcker (1981) 

  I II III IV V VI VII 
I - Desempenho de Negócios 0,793             
II - Estrutura da Loja 0,600 0,712           
III - Estrutura de Pessoal 0,724 0,492 0,787         
IV - Orientação Empreendedora -0,019 0,180 0,026 0,701       
V - Ger. Int. de Mercado -0,040 -0,041 0,085 0,285 0,742     
VI - Dissem. Int. de Mercado -0,070 -0,174 0,140 0,360 0,645 0,721   
VII - Resposta Integrada 0,076 -0,014 0,210 0,435 0,610 0,692 0,735 

Para análise da confiabilidade do modelo foram consideradas as estatísticas de 
consistência interna Alfa de Cronbach e Confiabilidade Composta. Todos os construtos 
satisfazem o mínimo requerido para a Confiabilidade Composta (0,7), que é o indicador mais 
recomendado para análise de consistência na modelagem de equações estruturais por mínimos 
quadrados parciais (Hair Jr. et al., 2014). 

O quadro a seguir, apresenta os valores do coeficiente de determinação (R²), o Indicador 
de Cohen (f²) e o Indicador de Stone-Geisser (Q²). 
Quadro 4 - Poder de explicação e ajuste geral do modelo 

  R² f² Q² 
Desempenho de Negócios 0,614 0,628 0,162 

Estrutura da Loja 0,069 0,506 0,013 
Estrutura de Pessoal 0,032 0,620 -0,003 

Orientação Empreendedora * 0,492 * 
Ger. Int. de Mercado 0,670 0,550 0,366 

Dissem. Int. de Mercado 0,842 0,521 0,437 
Resposta Integrada 0,776 0,540 0,419 

Nota: * Não aplicável – Constructo Explicativo. 
Apesar dos construtos Desempenho de Negócios, Estrutura da Loja, Estrutura de 

Pessoal, Orientação Empreendedora e Geração de Inteligência de Mercado apresentarem 
valores de Alfa de Cronbach inferiores a 0,7, estes construtos satisfazem o mínimo requerido 
para a Confiabilidade Composta (0,7), que é o indicador mais recomendado para análise de 
consistência na modelagem de equações estruturais por mínimos quadrados parciais (Hair Jr. 
et al., 2014). 

Em relação ao modelo estrutural, os coeficientes demonstram associações diretas 
(positivas) entre os construtos: i) Orientação para o mercado e Estrutura de Pessoal (0,194); ii) 
Estrutura de Pessoal e Desempenho de Negócios (0,575); iii) Orientação Empreendedora e 
Estrutura da Loja (0,267); e iv) Estrutura da Loja e Desempenho de Negócios (0,325). Por outro 
lado, os coeficientes estimados demonstraram associações negativas entre os construtos: i) 
Orientação para o Mercado e Desempenho de Negócios (-0,052); ii) Orientação para o mercado 
e Estrutura da Loja (-0,210); iii) Orientação Empreendedora e Estrutura de Pessoal (-0,055); e 
iv) Orientação Empreendedora e Desempenho de Negócios (-0,070). 



 

 

Ao nível de significância de 1%, os coeficientes estimados para as relações existentes 
entre os construtos i) Estrutura de Pessoal e Desempenho de Negócios e ii) Estrutura da Loja e 
Desempenho de Negócios foram considerados estatisticamente diferentes de zero (valores de 
T superiores a 2,56). O coeficiente estimado para a relação existente entre os construtos 
Orientação para o mercado e Estrutura de Pessoal foram considerados estatisticamente 
diferentes de zero ao nível de significância de 5% (valor de T superior a 1,96). Por fim, os 
coeficientes estimados para as relações existentes entre os construtos i) Orientação para o 
mercado e Estrutura da Loja e ii) Orientação Empreendedora e Estrutura da Loja foram 
considerados estatisticamente diferentes de zero ao nível de significância de 10% (valores de 
T superiores a 2,64). 

 
Figura 3 - Significância estatística (Teste T) dos coeficientes de caminho 

O quadro a seguir apresenta os valores do coeficiente de determinação (R²), o Indicador 
de Cohen (f²) e o Indicador de Stone-Geisser (Q²). 
Quadro 5 - Poder de explicação e ajuste geral do modelo 

  R² f² Q² 
Desempenho de Negócios 0,614 0,628 0,162 

Estrutura da Loja 0,069 0,506 0,013 
Estrutura de Pessoal 0,032 0,620 -0,003 

Orientação Empreendedora * 0,492 * 
Ger. Int. de Mercado 0,670 0,550 0,366 

Dissem. Int. de Mercado 0,842 0,521 0,437 
Resposta Integrada 0,776 0,540 0,419 

Nota: *Não aplicável – Constructo Explicativo. 
Diante dos valores expostos, o principal construto de interesse do modelo, Desempenho 

de Negócios apresenta um coeficiente de R² (61,4%), que é considerado um efeito grande na 
classificação da área de ciências sociais e comportamentais proposta por Cohen (1988), que 
indica que R² = 2% seja classificado como efeito pequeno, R² = 13% como efeito médio, e R² 
= 26% como efeito grande (Cohen, 1988). Por fim, na análise do quanto cada construto é “útil” 
para o ajuste do modelo (f²), os resultados encontrados também são classificados com efeitos 
grandes (f² de 0,02, 0,15 e 0,35 são considerados pequenos, médios e grandes) (Hair Jr. et al., 
2014). Quanto à validade preditiva, os valores de Q² foram superiores a 0, portanto, foram 
considerados satisfatórios (Hair Jr. et al., 2014), ou seja, há uma qualidade na predição do 
modelo. 
Quadro 6 - Síntese do modelo 
Hipót. Relações entre os constructos Coef. Erro Pad. Teste T P valor Resultado 



 

 

H1a 
Orientação de Mercado -> Estrutura de 

Pessoal 
0,194 0,097 2,006 0,045 Suportada 

H1b 
Estrutura de Pessoal -> Desempenho de 

Negócios 
0,575 0,079 7,250 0,000 Suportada 

H2a 
Orientação Empreendedora -> Estrutura 

da Loja 
0,267 0,142 1,888 0,059 Suportada 

H2b 
Estrutura da Loja -> Desempenho de 

Negócios 
0,325 0,094 3,446 0,001 Suportada 

             

* 
Orientação de Mercado -> Desempenho 

de Negócio 
-0,052 0,077 0,666 0,506 Não Suportada 

* 
Orientação Empreendedora -> 

Desempenho de Negócios 
-0,070 0,088 0,803 0,422 Não Suportada 

* 
Orientação de Mercado -> Estrutura da 

Loja 
-0,210 0,118 1,777 0,076 Suportada 

* 
Orientação Empreendedora -> Estrutura 

de Pessoal 
-0,055 0,172 0,321 0,748 Não Suportada 

Nota: * Relações não propostas nas hipóteses, porém, testadas. 
 
Como resultados principais dos testes realizados e considerando os níveis de 

significância de 1%, 5% e 10%, há evidências de associações positivas significantes entre 
orientação de mercado e estrutura de pessoal e entre estrutura de pessoal e desempenho de 
negócios. Ainda, evidencia-se que a orientação empreendedora está associada positivamente à 
estrutura da loja e esta, por sua vez, também está associada ao desempenho dos negócios. 

Todavia, os testes adicionais realizados no modelo mostraram que relações que 
pareceriam ser suportadas pela literatura prévia (Chien, 2014; Dada & Watson, 2013; Lee et 
al., 2015; Wiklund, 1999), não se confirmaram no presente modelo (vide Quadro 6). A partir 
disso, uma pesquisa qualitativa foi conduzida para entender o porquê dessas relações não terem 
sido significativas). 
6 Resultados qualitativos 
 A partir das entrevistas pôde-se caracterizar a forma pela qual os franqueados (todos 
com, no mínimo, 15 anos de relacionamento na franquia) se relacionavam com o franqueador. 
A partir de uma análise exploratória dos dados coletados, todos assumiram se tratar de uma 
rede de franquia madura, com uma trajetória conjunta construída entre franqueador e 
franqueados. Além do mais, emergiram-se as seguintes categorias sobre a rede estudada: 
familiaridade; confiança; comprometimento; cooperação; cultura e identidade compartilhada. 
Assim, definiram-se essas como sendo as características centrais de uma rede madura de 
franquias, nas quais os relacionamentos são mais estabilizados e previsíveis, com menos 
conflitos. São categorias construídas ao longo do tempo na relação franqueados-franqueador.  

A primeira análise é sobre a relação entre Orientação Empreendedora e Desempenho 
Financeiro, com respostas que se relacionavam ao conflito entre seguir os padrões da franquia 
e a OE. Um levantamento de categorias a partir dos entrevistados, mostram que os motivos que 
justificam que a Orientação Empreendedora de um franqueado não ter melhores desempenhos 
financeiros são: insubordinação – franqueado que busca novas atividades e não consegue seguir 
padrões do franqueador; impulsividade – franqueado que toma decisões de imediato, sem 
analisar se elas são as melhores para o negócio e sem testar produtos ou serviços antes de sua 
implementação definitiva; rebeldia – franqueado que confronta e está em constante conflito 
com franqueador; custo de implementação – novas iniciativas trazem custos de implementação 
e de inovações com alto risco de retorno. Ou seja, para o caso das franquias, o desempenho 
financeiro parece estar mais associado à capacidade do franqueado em seguir padrões 
estabelecidos do que necessariamente sua vontade de criar algo, proatividade para mudanças e 
assunção à riscos.  



 

 

 Na segunda análise envolvendo a relação entre Orientação Empreendedora e 
Estrutura de Pessoal, os respondentes foram bastante enfáticos em dizer que não existe 
relação. A opinião compartilhada por todos os participantes da pesquisa corrobora com os 
resultados da pesquisa quantitativa. Nenhum deles acredita que um perfil de um franqueado 
que é mais criativo, inovador e que assume riscos está ligado ao fato desse franqueado ter uma 
equipe de trabalho maior na sua unidade. Os dados apresentados mostram que os motivos que 
fazem com que essa relação não seja coerente podem ser classificados em duas grandes razões 
(duas categorias): a busca pelo incremento de produtividade por meio de tecnologias; e 
treinamento de funcionários para capacitação. Um franqueado que é mais criativo e inovador 
numa franquia usa dessas características não para incrementar sua equipe, mas para buscar 
soluções que os ajudem a trabalhar de forma mais produtiva, em especial, por meio de 
tecnologias. Uma das entrevistadas, inclusive, enfatiza: “Tem uma atuação mais própria no 
estabelecimento inovando em equipamentos e tecnologias para substituir pessoas”. 

Na terceira análise, da relação entre Orientação de Mercado e Desempenho 
Financeiro, novamente, os resultados da pesquisa qualitativa puderam corroborar os achados 
da pesquisa quantitativa. Ainda que todos os entrevistados tenham demonstrado que capturar, 
disseminar na sua equipe e aplicar conhecimentos do mercado é importante, isso não 
necessariamente tende a resultar melhor desempenho financeiro. Isso se justifica porque 
quando o franqueado está preocupado com o que está ocorrendo no mercado, isso pode, em 
alguns momentos, tirar o foco da operação e problemas internos. Para eles, um bom franqueado 
seria aquele que cuida de seu negócio prioritariamente, atentando-se a suas operações internas. 
Assim, as categorias que relacionaram a OM com Desempenho Financeiro são classificados 
nas categorias: foco nos problemas externos e não na rotina da operação interna; falta de 
envolvimento com a rotina interna da unidade franqueada; incapacidade para compreender as 
informações oriundas do mercado; ações realizadas sem o apoio do franqueador que podem 
acarretar resultados incoerentes com o negócio central da franquia. 
 Diferentemente das relações anteriores, a dimensão analisada entre Orientação de 
Mercado e constância de gastos da loja teve um resultado suportado pelos dados 
quantitativos (com força do teste T de 1,77, P valor de 0,076 e relação negativa). O resultado 
obtido foi de que essa relação tem um caráter estrutural da economia no momento da pesquisa. 
Por ser um momento de recessão no país e desaceleramento da economia (que afetou as lojas 
da franquia), os gastos com a loja ocorreram de forma ordenada e de manutenção programada 
e não de acordo com elementos pontuais identificados no mercado local.  
 Os dados mostram uma preocupação generalizada dentre os especialistas quando se fala 
em maior variação na estrutura de gastos planejados com a loja. Isso não quer dizer que eles 
não ocorram, mas que parecem acontecer mais cautelosamente dentre os franqueados. Assim, 
aqueles franqueados que tendem a perceber mais as informações de mercado, provavelmente, 
são os que menos variam seus gastos com algo novo, mantendo-se dentro do planejado.  
7 Discussões 
 Em relação às hipóteses do modelo hipotético, a primeira hipótese testada no modelo 
foi de que a orientação de mercado do franqueado influencia positivamente a estrutura de 
pessoal (H1a). Essa relação se demonstrou significante. Isso demonstra que franqueados 
voltados a capturar informações de mercado, disseminá-las internamente e aplicar essas 
informações na rotina da franquia provavelmente trabalham com mais pessoas.  Nesse caso, 
o franqueado age com orientação de mercado para sustentar sua tomada de decisões (Jaworski 
& Kohli, 1993; Kirca, Jayachandran, & Bearden, 2005; Lee et al., 2015) com base em 
oportunidades identificadas no mercado. Essa estrutura de pessoal pode, por sua vez, levar a 
mais pessoas trabalhando em prol do desempenho financeiro da unidade franqueada, tal como 
prevê a segunda hipótese (H1b).  



 

 

Em relação à hipótese seguinte (H2a), os resultados mostraram que a orientação 
empreendedora tem efeitos positivos na variação dos gastos relacionados à estrutura da loja. 
Isso significa que quando maior essa orientação empreendedora (foco na inovação, 
criatividade, competição agressiva, pro atividade e assunção de riscos) mais o franqueado 
reflete essa busca por ajustes constantes em seus gastos com a estrutura da sua loja e a 
publicidade local.  Confirma-se então que franqueados com orientação empreendedora variam 
mais seus custos e gastos (Park & Jang, 2012). Isso pode ser explicado porque são mais 
impulsivos (Liao, Murphy & Welsch, 2005) e / ou mais agressivos competitivamente, o que 
gera mais gastos de publicidade e da rotina operacional (MacMillan & Day, 1987). Sem falar 
do risco associado a essa impulsividade e competitividade que trazer ainda mais perdas 
financeiras (Dess & Lumpkin, 2005).  
 Vale mencionar que esses resultados ocorreram numa rede franquias já consolidada, 
cujos dados mostram que há franqueados mais maduros e experientes, fora dos momentos 
iniciais de atividade na franquia como o honeymoon que pode influenciar sua satisfação (Melo, 
Carneiro da Cunha & Borini, 2018) e percepção de desempenho (Varotto & Parente, 2016). 
Isso pode ter influência nos resultados a partir do momento em que são franqueados com 
experiência e tempo de trabalho na franquia que mostraram que por mais que eles possam ter 
perfis de orientação ao mercado ou empreendedora, eles pensam que é melhor deixar os estudos 
de mercado e os testes de produtos e serviços ao franqueador. Os próprios dados das entrevistas 
qualitativas mostras a repulsa a perfis impulsivos e voltados a estudar o mercado.  
 Numa rede mais madura em que os franqueados têm mais tempo de franquia, eles 
parecem ter aprendido que suas orientações empreendedoras ou para o mercado não devem 
mudar elementos estratégicos da rede como produto ou marca (o que se sobreporia às regras 
do franqueador). Parece ser mais condizente aplicar esses conhecimentos em algumas 
atividades rotineiras ligadas à sua atuação interna e local da sua loja. 

Os entrevistados apontaram que pelo fato dos franqueados serem mais experientes e 
contarem com relacionamentos mais duradouros, eles parecem ter uma posição de evitar o 
conflito com o franqueador e apostar em uma colaboração de ações para ganhos mútuos. Isso 
reforçaria que teorias como as de Stewardship (Davis, Schoorman & Donaldson, 1997) possam 
servir para compreender melhor o contexto de franquias mais maduras. 

Complementa-se assim o modelo teórico proposto por Castrogiovanni et al. (2006). 
Nele, os autores entenderam que a evolução das franquias poderiam ser melhor entendidas, até 
certo momento, por meio da Teoria de Restrição de Recursos. A partir de um ponto, a Teoria 
da Agência seria mais adequada para explicar os fenômenos das franquias. O presente estudo 
complementa essa ideia apontando que em franquias ainda mais maduras (que não puderam 
ser amplamente observadas no estudo de Castrogiovanni et al., 2006), a Teoria de Stewardship 
pode ser adequada para se entender as relações do franqueado com o franqueador. 

Proposição 1: A Teoria de Stewardship parece ser adequada para se compreender 
as relações franqueados-franqueadores em redes de franquias mais maduras. 

7.1 Relações diretas entre OE e OM com desempenho financeiro 
 Os resultados das relações diretas de OE e OM com o desempenho financeiro trazem 
discussões intrigantes e em desacordo com parte da teoria previamente estabelecida (Chien, 
2014; Lee et al., 2015). No caso da orientação empreendedora, não se encontrou efeito direto 
com o desempenho financeiro da unidade franqueada. Há trabalhos que já identificaram existir 
uma relação positiva entre a orientação empreendedora e o desempenho financeiro da empresa 
não franqueada (e.g. Lumpkin & Dess, 2001; Rauch, Wiklund, Lumpkin & Frese, 2009).  

Dentro das discussões em franquias, o resultado traz uma ambiguidade. Por um lado, 
esse achado vai ao desencontro de outros estudos (Chien, 2014; Dada & Watson, 2013; 
Wiklund, 1999) que identificaram que a orientação empreendedora explica o desempenho do 
franqueado. Uma justificativa para esse resultado diferente dos estudos anteriores – e similar 



 

 

aos achados de Fenwick & Strombom (1998) – pode ser porque o presente estudo foi feito com 
franqueados de uma mesma rede de franquias, condição que se repetiu nos estudos sem relação 
significativa entre EO e desempenho. Ao se controlar os efeitos da rede de franquia, controla-
se também os diferentes níveis de permissibilidade à OE e à OM imposta pelo franqueador, 
assim como se analisar o relacionamento com o mesmo franqueador. Na rede estudada, ela era 
mais madura (familiaridade, presença de confiança, comprometimento, cooperação e cultura e 
identidade compartilhada). Essa parece ser uma característica que pode explicar a diferença. 
 Para o caso específico da OM, também não se verificou uma relação significante entre 
OM e o desempenho financeiro do franqueado. Esse é um resultado comumente encontrado 
nos estudos em empresas de diversos setores, de uma forma geral (Matsuno & Mentzer, 2000) 
e em estudos sobre franquias (Lee et al., 2015). A primeira justificativa pode vir do fato de que 
o prognóstico encontrado no mercado não faz com que a empresa encontre oportunidades, mas 
ameaças, restringindo o potencial de informações capturadas para novas iniciativas. 

O que se traz de contribuição nesse aspecto é o fato de que os aspectos comportamentais 
do franqueado tal como a orientação empreendedora ou a orientação de mercado acabam tendo 
efeito não no desempenho financeiro, mas sim nos fatores internos da unidade franqueada 
passíveis de serem gerenciados por especificidades locais. Oe e OM têm efeitos em atividades 
internas da unidade franqueada nas quais o franqueado tem algum espaço para a atuação 
conforme sua “autonomia operacional”, tal como proposto por Grünhagen et al. (2014). 

Proposição 2: Franqueados com OE e OM em redes maduras têm seu desempenho 
financeiro mais bem compreendido quando se consideram os efeitos dessas 
características nas estruturas internas (físicas e de pessoal) da sua unidade. 

7.2 Atuação do franqueado numa perspectiva multinível 
Essa ideia de “autonomia operacional” já defendida por Grünhagen et al. (2014) se 

corrobora na presente pesquisa. Propõe-se aqui analisar o fenômeno da autonomia do 
franqueado em dois níveis: da unidade franqueada; da rede de franquia. Dessa forma, pode-se 
aprofundar na discussão proposta por Ketchen Jr., Short e Combs (2011) sobre o franqueado 
ser empreendedor ou não. Numa dimensão operacional, há espaço e liberdade para o 
franqueado agir com OE e OM, cujos efeitos se darão em suas próprias operações internas. Por 
sua vez, em redes maduras, há o consentimento construído por meio de elementos de capital 
social (confiança, comprometimento e cooperação) de que o franqueador exponha restrições 
para os franqueados em prol de toda a rede. Assim, o franqueado pode agir como 
empreendedor, contanto que em ações pontuais da sua loja. 

Os achados dessa pesquisa avançam também em relação aos estudos que identificaram 
que empreendedores franqueados se diferenciavam de empreendedores nascentes por serem 
menos confiantes em suas habilidades, terem menor experiência, menos capital e maiores 
aspirações para atuarem em grandes organizações (Sardy & Alon, 2007). Traz-se a perspectiva 
novamente, na rede madura, que conta com empreendedores menos inseguros, experientes e 
com capital acumulado e que preferem atuar no formato de franquia pelo relacionamento 
construído, comprometimento estabelecido, conhecimento adquirido do negócio e maior 
previsibilidade dos retornos das atividades. 

Proposição 3: Franqueados podem atuar de forma empreendedora em redes 
maduras contanto que seja em iniciativas no nível operacional. 

8 Conclusões 
 O presente estudo se propôs a considerar elementos internos da estrutura da unidade 
(pessoal e loja) para confirmar que a OE ou OM do franqueado se relaciona com elementos 
operacionais das unidades franqueada em uma rede madura e estas que se relacionam com o 
desempenho financeiro da mesma. A pesquisa contribui para a teoria mostrando que: a) a 
Teoria de Stewardship pode ser mais adequada para entender redes de franquias maduras do 
que a Teoria de Agência avançando em modelos como os de Castrogiovanni et al. (2006); b) 



 

 

franqueados de longo relacionamento com franqueador têm efeitos de OE e OM na dimensão 
operacional (loja e pessoal), que está sob sua gerência, e não diretamente no desempenho 
financeiro da unidade, complementando resultados prévios de Chien (2014) e Lee et al. (2015). 
Elucida-se assim novos mecanismos para se entender os efeitos de OE e OM sobre o 
desempenho do franqueado; c) constata-se que franqueados (especialmente os mais maduros) 
podem atuar de forma empreendedora, contanto que em seus domínios operacionais, uma vez 
que o tempo de relacionamento parece fazer com que eles se comprometerem com regras do 
franqueador e a confiarem nele nas decisões mais estratégicas, inovadoras e voltada a atender 
o mercado. Isto é, a relação do franqueado-empreendedor deve ser vista de forma multinível – 
no nível da unidade franqueada e na rede de franquia, o que adiciona maior compreensão à 
reflexão proposta por Ketchen Jr., Short e Combs (2011) e também coloca a perspectiva 
temporal em discussões que diferenciam o franqueado e o empreendedor em início de carreira 
(Sardy & Alon, 2007). 

Isso confronta o mito de que os franqueados não devem ter o perfil inovador ou de 
captura de informações de mercado típico de empreendedores porque há um conflito de agência 
emergente que força o franqueado a agir de forma padronizada, conforme regras do 
franqueador. É possível estimular a orientação empreendedora e orientação para o mercado dos 
franqueados para ele possa gerenciar melhor sua estrutura interna (pessoas e loja). 

Como implicações gerenciais, sugere-se o franqueado possa ser treinado pelos 
franqueadores desenvolvendo sua OE e OM para aplicações operacionais. Isso significa ensiná-
los a usar OM para liderar pessoas da sua equipe, além de aplicar a OE e investir em inovações 
aplicadas na estrutura de sua loja.  

Os resultados aqui obtidos trazem reflexões e oportunidades para estudos futuros. 
Poder-se-ia desenvolver estudos para aprofundar o construto sobre maturidade de franquia 
numa perspectiva que vá além da proxy de tempo de rede e relacionamento franqueado-
franqueador. Esse é um construto ainda não utilizado nos estudos e que pode gerar resultados 
promissores, uma vez que o relacionamento franqueado-franqueador muda ao longo do tempo. 
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Resumo: O objetivo deste estudo foi analisar os dados referentes ao perfil dos
microempreendedores individuais cadastrados no município de Caicó, interior do Rio Grande
do Norte, para verificar os benefícios proporcionados pela Lei Complementar nº 128/2008, e
as principais dificuldades enfrentadas por esses empreendedores. Os dados foram obtidos por
meio de questionário aplicado, a partir deste, verificou-se que os trabalhadores irregulares
formalizaram seus negócios para ter acesso, sobretudo, aos benefícios previdenciários.
Conforme observado nos resultados do questionário, alguns trabalhadores não conseguem
cumprir as obrigações legais, os quais são registros importantes para o acesso ao crédito que
muitos deles não conseguem obter. Conclui-se, portanto, que os entrevistados são empresários
que apesar de não possuírem um baixo nível de escolaridade em sua maioria, não dispõem de
tempo para se dedicar à aquisição de novos conhecimentos e acabam perdendo a capacidade
de se desenvolver e usufruir de todos os benefícios previstos em lei.

Palavras-chave: Mercado informal. Microempreendedor Individual. Perfil dos MEI’s.
Caicó/RN.

1 Introdução

As mudanças estruturais, econômicas e políticas existentes no Brasil, sobretudo após a
década de 1990, provocaram a eclosão de um fenômeno correlato: a expansão e o aumento da
importância das pequenas empresas; e, em segundo lugar, a disseminação de políticas
públicas voltadas ao apoio a esse ramo de negócios. O primeiro fenômeno é resultado da
acentuada criação de empresas, principalmente por determinação de trabalhadores que foram
despedidos de suas funções (FONSECA, 2010).

É importante destacar que, se por um lado esses aumentos na criação de novos
empreendimentos são certos e firmes, por outro, sua continuidade é questionável: dados do
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) revelaram que, desde
os anos 1990, os pequenos negócios recém-criados (formais ou informais) são bastante
vulneráveis, apresentando uma taxa de extinção superior a 25% nos primeiros dois anos de
existência (SEBRAE, 2016).

A segunda questão é consequência direta do primeiro fenômeno, ocorre em virtude das
altas tensões por que passaram a serem submetidos os órgãos públicos no que se refere ao
desenvolvimento de concepções institucionalizadas que promova apoio aos pequenos
empreendedores, com destaque para as políticas de apoio aos negócios pequenos (BARBA-
SÁNCHEZ; ATIENZA-SARUQUILLO, 2012).



Considerando o importante papel que esses empreendedores podem desempenhar na
economia brasileira, o Governo Federal, em 19 de dezembro de 2008, desenvolveu um plano
dirigido aos Microempreendedores Individuais (MEIs), que foi admitido pelo então presidente
daquele período, Luiz Inácio Lula da Silva. A Lei Complementar n°128/2008 instaurou a
política pública do Microempreendedor Individual (MEI) com o propósito de incentivar e
promover a legalização dos trabalhadores autônomos irregulares, e consequentemente, dos
seus negócios (BRASIL, 2008).

O índice burocrático e os custos inerentes à abertura de uma empresa no Brasil são
relativamente elevados para uma pessoa que está iniciando um negócio. Tendo em vista essa
realidade, a Lei do MEI permite que os proprietários de pequenos empreendimentos possam
se regularizar de forma simples, com um custo mínimo e ainda garante os privilégios
previdenciários e outras vantagens. Isso permite que diversos trabalhadores passem a aderir à
formalidade.

O trabalhador que deseja se tornar um Microempreendedor Individual deve atender às
seguintes condições: ser autônomo, não ter filiais, não possuir fração de outro negócio, seja
como titular, sócio e/ou administrador, possuir no máximo um empregado, dentre outras
questões. Em compensação, é ofertado ao empreendedor significativas vantagens, como:
abertura do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da empresa, o que viabiliza a
abertura de contas em bancos e a expedição de faturas fiscais. Fica também enquadrado no
Simples Nacional, sendo desobrigado de alguns tributos (BRASIL, 2008).

O número de profissionais que formalizaram seus negócios desde a aprovação da Lei
Complementar 128/2008 é cada dia maior, portanto, pode-se concluir que os brasileiros são
conscientes das vantagens da regularização. Por contar com a facilidade e rapidez para se
cadastrar e criar um CNPJ, hoje, as microempresas individuais compõem por volta de 56,7%
da quantidade geral de negócios no Brasil e, de acordo com a amostra do Sistema de
Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos do Simples Nacional, há atualmente
cerca de 12.709.936 empreendimentos desse porte no Brasil, considerando todas as
Classificações Nacionais de Atividades Econômicas (CNAE) (SEBRAE, 2021).

Para impulsionar o desenvolvimento de um município é necessário identificar a
realidade local a partir dos problemas existentes e, com base nisso, elaborar planos, projetos e
programas para solucionar ou amenizar as dificuldades, e maximizar as potencialidades locais.
Nesse sentido, a cidade de Caicó, localizada no interior do Rio Grande do Norte, mostra-se
adequada para o estudo, tendo em vista que é o principal município da região do Seridó. De
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021), a sua população
estimada foi de 68.726 habitantes, o que o posiciona como sétimo município mais populoso
do Estado.

Nesta perspectiva, o presente trabalho tem como objeto de estudo as microempresas
individuais localizadas neste município, sendo aplicado a partir da titulação,
Microempreendedor Individual: pesquisa exploratória em um Município no interior do Rio
Grande do Norte.

Tendo em vista a importância das microempresas individuais no cenário econômico
brasileiro, e, especialmente, nos municípios interioranos, o estudo terá como foco responder a
seguinte questão: Qual o perfil do Microempreendedor Individual (MEI) inscrito no
município de Caicó?

Optou-se pela avaliação das políticas públicas do Microempreendedor Individual no
Município de Caicó pelos seguintes motivos: (1) A relevância do desenvolvimento e



aplicação desta política pública, bem como por sua alta aderência por parte dos brasileiros,
principalmente daquelas que atuavam na informalidade; (2) Analisar se os
Microempreendedores Individuais do município de Caicó possuem conhecimento no que diz
respeito às suas obrigações e direitos enquanto empreendedores deste porte, e se tem acesso
aos benefícios que teoricamente a eles são ofertados; (3) O reconhecimento dos desafios que
os micro empreendedores individuais enfrenta para se manter em um mercado cada vez mais
tecnológico e competitivo.

O propósito primordial desse trabalho é analisar o perfil do Microempreendedor
Individual (MEI) registrado no município de Caicó/RN, e os objetivos específicos consistem
em verificar a contribuição das política públicas existentes para a formalização do seu
público-alvo, bem como especular quais os desafios que estes empreendedores enfrentam para
manter seus negócios em atividade.

Dessa forma, a pesquisa foi realizada através de informações ofertadas pelo SEBRAE
de Caicó/RN acerca dos Microempreendedores Individuais inscritos no município, da
realização de buscas bibliográficas sobre a Lei Complementar N.º 128/08 e suas aplicações.
Com base nisso, buscou-se especular o perfil, as principais razões pelas quais os proprietários
de pequenos negócios tornam-se microempreendedores individuais e os desafios por eles
enfrentados.

A importância desta pesquisa se justifica por promover aos interessados uma amostra
do perfil dos microempreendedores cadastrados na cidade de Caicó, além de fornecer
informações úteis sobre essa categoria de empreendedores, fortalecendo o entendimento sobre
a Lei n°128/2008, seus benefícios, e dificuldade dos empreendedores. Além de sanar dúvidas,
os resultados do estudo podem servir de base para melhorar a qualidade dos programas de
formação de microempreendedores na região, contribuindo para reduzir a descontinuidade das
empresas alocadas na cidade.

2 Referencial Teórico

Esta referida seção abordará as políticas públicas existentes no cenário brasileiro que
favorecem às Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMES), além disso será dado enfoque a
modalidade do Microempreendedor Individual (MEI), destacando a legislação, os benefícios e
as obrigações desse público, de forma a atender aos objetivos propostos no estudo.

2.1Políticas públicas de fomento às Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMES) no
Brasil

No Brasil há distintas terminologias para a determinação da dimensão de uma empresa.
Segundo a legislação geral que rege as micro e pequenas empresas (Lei Complementar
123/2006) é determinado às empresas o seu teto de rendimento anual, bem como o seu
número máximo de admissão de funcionários (BRASIL, 2006).

Em geral, as políticas públicas brasileiras historicamente não priorizaram as MPMEs.
Hoje, o seu principal incentivador é o SEBRAE, que foi criado em 1972, inicialmente como
uma entidade privada de interesse público. O SEBRAE presta apoio às empresas por meio de
cursos, palestras, treinamentos, promoção de feiras, publicações, consultorias, entre outros.



No que se refere à realização de financiamentos, há diversos programas nas diversas
esferas do governo que beneficiam MPMEs, como linha de crédito transferida por instituições
bancárias para a aquisição de produtos e/ou serviços.

Entretanto, do ponto de vista burocrático é importante destacar que abrir, manter e
fechar uma empresa no Brasil é bastante complexo. Vale ressaltar ainda que apesar de existir
créditos direcionados às MPME no Brasil, eles são integrados com altos juros e alto nível de
burocratização, o que dificulta o acesso ao crédito por parte dessas empresas.

Em tempos de desequilíbrio econômico, a redução na destinação de créditos e a
elevação de juros são praticados, ficando as MPMEs à mercê de mecanismos que possam
apoiá-las no enfrentamento das flutuações do mercado, e essa complexidade é um dos fatos
que contribui para a mortalidade dos pequenos empreendimentos (SEBRAE, 2021).

Sendo assim, o apoio às MPMEs se faz necessário tendo em vista que são em sua
maioria, de origem familiar, não possui pessoal qualificado, nem planejamento adequado. As
dificuldades inerentes à gestão estão muito presentes, o que requer políticas de auxílio para
alavancar seu desempenho frente ao mercado cada vez mais competitivo.

2.2Microempreendedor Individual (MEI) e a Lei Complementar N° 128/2008

A intenção de promover a formalização dos negócios irregulares, a Lei Complementar
nº 123/2006 criou o Simples Nacional, que inicialmente possuía a intenção de tonar única a
arrecadação de tributos e contribuições para as microempresas e empresas de pequeno porte
(BRASIL, 2006).

Entretanto, devido as diversas alterações na legislação e a dificuldade na apuração dos
tributos, grande parte dos empreendedores optaram por se manter na informalidade. Portanto,
a lei não atingiu a expectativa almejada. Fez-se necessária, por conseguinte, a criação de uma
nova lei que, de fato, proporcionasse e oferecesse benefícios que levasse os trabalhadores
informais a buscar a formalização (ZANLUCA, 2017).

Então, posteriormente, a Lei Complementar n° 128/2008 criou a figura do
Microempreendedor Individual – MEI, tendo a sua vigência a partir do dia primeiro de julho
do ano de 2009. Através dessa lei, e em virtude de sua facilidade e benefícios propostos, foi
então possível atingir a numerosa e expressiva formalização de novos negócios e de
empresários que já atuavam de forma irregular.

De acordo com o SEBRAE, a criação da figura do MEI causou relevantes alterações
na legislação, contribuindo para o desenvolvimento e crescimento da economia, no que se
refere a direitos sociais e garantia de liberdade para que as pessoas possam iniciar seus
próprios negócios formalmente (SEBRAE, 2021).

A criação do Microempreendedor Individual, ainda de acordo com o SEBRAE, possui
como intuito a retirada dos obstáculos burocráticos que impediam a regularização de milhões
de pequenos empreendimentos; promover o desempenho de atividades de forma digna; gerar
renda, através do trabalho autônomo; diminuir a pobreza e as diferenças sociais; e por fim,
fomentar e promover condições mais adequadas para que as pequenas empresas cresçam e se
desenvolvam (SEBRAE, 2021).

2.3Registro, benefícios e obrigações do Microempreendedor Individual (MEI)



A Resolução CNE/CP n.º 02, de 1° de julho de 2009, estabelece procedimentos
especiais para o registo e legalização dos MEI’s, os quais são regulamentados pela Resolução
CGSIM 16/2009 e promovidos pela Resolução CGSIM 26/2011.

O processo de formalização do MEI é realizado via internet, através do Portal do
Empreendedor, e pode ser feito por um profissional contábil, no SEBRAE, ou pelos próprios
Microempreendedores Individuais. Com base em informações do Portal SEBRAE, a
formalização do MEI passa por cinco etapas de preenchimento de dados.

Feito o cadastro, as visitas e a inspeção necessária para a emissão da liberação de
atividade são feitas. Em caso de altos riscos, a vistoria deve ser realizada antes do início da
execução dos trabalhos.

A Lei n° 128/2008 propicia grandes vantagens, as quais incentivam os trabalhadores a
formalizarem seus empreendimentos. Com a formalização, o MEI, que enquanto irregular não
possuía nenhum tipo de garantia, passa a ter direitos caso ocorra acidente ou algum problema
de saúde que o impossibilite de realizar suas atividades. Além disso, passa a ter acesso a
vantagens da previdência, como o salário maternidade, aposentadoria por idade ou por
questão de invalidez, assim como assegura a seus dependentes diretos em caso de morte ou
reclusão. Entretanto, é de fundamental importância destacar que o acesso a esses benefícios se
dá através do cumprimento de suas obrigações previstas na lei.

A política pública MEI proporciona aos empreendedores a realização de um trabalho
digno e acesso à cidadania. Os Microempreendedores Individuais devem trabalhar
individualmente, ou com auxílio de até no máximo um funcionário, ganhando o salário
mínimo vigente, ou o piso de sua categoria (BRASIL, 2008).

O MEI optante pelo sistema de recolhimento em valores fixos mensais dos tributos
abrangidos pelo Simples Nacional (SIMEI) deve recolher seus impostos através do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que possui um valor fixo mensal,
compreendendo a soma da parcela da contribuição Social, Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto Sobre Serviços (ISS).

Atualmente, o limite de receita bruta anual do MEI é de até R$ 81.000,00, o
equivalente a R$ 6.750,00 por mês. Se o empreendedor iniciar suas atividades no decorrer do
ano, o seu limite de receita bruta será o valor equivalente ao número de meses em que o MEI
estiver executando a sua atividade. O registro de vendas ou de prestações de serviços é o meio
através do qual se deve comprovar essa receita até o dia 20 de cada mês através de notas
fiscais de compras e serviços, assim como as notas fiscais que o MEI emitir.

Outrossim, o MEI ainda deve realizar a Declaração Anual Simplificada (DASN-
SIMEI), que pode ser entregue até o último dia útil do mês de maio de cada ano. A declaração
é realizada toda de forma online, no site do Simples Nacional. Este procedimento pode ser
feito tanto pelo próprio empreendedor ou, se preferir, por um profissional contábil. Em casos
em que o empreendedor possua empregados, é necessário entregar também outras obrigações
mensal e anualmente.

Caso o microempreendedor individual deseje realizar o encerramento de suas
atividades, deve ser dada baixa da inscrição do Microempreendedor Individual – MEI. Trata-
se de um procedimento descomplicado, e pode ser feito diretamente no portal do MEI, via
internet. É importante destacar que, caso haja débitos em aberto referentes ao tempo em que
se executava a atividade, os mesmos serão mantidos e devem ser quitados. Vale explicitar que
a baixa do MEI é permanente, portanto, após a realização da baixa, não é possível reabrir a



mesma empresa no futuro. O empreendedor pode posteriormente instituir outra empresa, mas
não com o mesmo CNPJ.

3 Procedimentos Metodológicos

O estudo em questão, em relação à sua finalidade, classifica-se como descritivo, pois
visa avaliar e caracterizar o assunto pertinente. Devido ao potencial de agregar mais
conhecimento sobre o tema, aumentando a compreensão do estudo, também será considerado
como estudo exploratório, cujo objetivo principal é explorar o perfil do MEI para fornecer
critérios e aprimorar a compreensão do assunto.

Para Vergara (2005, p. 47), "A pesquisa exploratória, que não se confunde com a
leitura exploratória, é realizada em áreas onde há pouco conhecimento acumulado e
sistemático". Outro tipo de pesquisa utilizada é a chamada pesquisa descritiva e, segundo Gil
(2002, p. 43), “seu objetivo primordial é caracterizar determinada população ou fenômeno, e
então estabelecer relações entre as variáveis”.

A pesquisa foi realizada com Microempreendedores Individuais do Estado do Rio
Grande no Norte, que residem e possuem seus negócios localizadas no município de Caicó.
Para tanto, foram utilizados, para a coleta de dados, questionários disponibilizados aos
microempreendedores individuais.

Quanto à análise de dados, utilizou-se o método qualitativo vide a necessidade de
explicar e interpretar o fenônemo estudado, fornecendo resultados mais detalhados, sem, no
entanto, usar ferramentas estatísticas muito sofisticadas. Segundo Marconi e Lakatos (2004, p.
269), “tais métodos se diferem dos métodos quantitativos não apenas pela ausência de
ferramentas estatísticas, mas também pela forma como os dados são coletados e analisados”.
Para Gil (1995, p. 147), os dados qualitativos “podem elucidar a natureza das relações
estatisticamente validadas entre as variáveis, podem fornecer novas perspectivas sobre os
problemas e, muitas vezes, levar a novas hipóteses”.

A pesquisa se realizou por meio de observação indireta, na qual o sujeito colhe
opiniões, as quais interferem na produção da informação. Assim sendo, têm-se dois
intermediários entre a informação procurada e a obtida: o sujeito e o instrumento de coleta
(QUIVY; CAMPENHOUDT, 1998).

As informações colhidas para esse estudo foram principais e acessórias. Os dados
principais dizem respeito àqueles colhidos pelo investigador a partir de questionários ou
entrevistas realizadas com componentes do grupo em análise (VERGARA, 2005). Já os
elementos acessórios correspondem aos dados que se encontram disponíveis, como pesquisas
já desenvolvidas, que podem estar disponibilizadas em manuais, relatórios, regulamentos,
dentre outros tipos de documentos (MALHOTRA, 2006). As informações secundárias
utilizadas nesse estudo foram obtidas, primordialmente, no portal do SEBRAE.

Ainda assim, foi usado uma medição descritiva das informações qualitativas obtidas
nos questionários, os quais foram estruturados com 16 (dezesseis) perguntas, organizadas no
intuito de apresentar o perfil dos MEIs. Os questionários foram aplicados aos
Microempreendedores Individuais cadastrados no SEBRAE de Caicó.

A população deste estudo é composta por microempreendedores individuais de
Caicó/RN. O SEBRAE disponibilizou uma lista de nomes MEIs registrados no município, no
total, 50 pessoas responderam ao questionário.



Este estudo teve como alvo os microempreendedores cadastrados no SEBRAE, e a
amostra foi selecionada a partir de uma técnica de amostragem não probabilística
(amostragem por conveniência), que pode ser definida da seguinte forma: "A seleção da
unidade amostral é em grande parte deixada ao entrevistador. Muitas vezes, os entrevistados
são escolhidos porque estão no lugar certo na hora certa” (Malhotra, 2006, p. 326).

Dentre os MEIs que realizaram cadastro no SEBRAE no município de Caicó,
cinquenta responderam ao questionário. Neste estudo, a amostra foi selecionada pelo próprio
pesquisador. Por fim, os dados coletados foram tabulados utilizando o software Microsoft
Excel para subsidiar a construção dos gráficos.

4 Resultados e Discussão

Com base nos elementos adquiridos com a aplicação do questionário, alcançaram-se as
respostas abaixo retratadas. Para a realização desse estudo, foram aplicados questionários com
50 (cinquenta) Microempreendedores Individuais inscritos no SEBRAE do município de
Caicó – RN.

O presente estudo buscou identificar o perfil dos MEIs e os benefícios desta política
pública, bem como identificar se esses trabalhadores estão realizando o cumprimento de suas
responsabilidades mensais e anuais determinadas na legislação.

Através dos dados obtidos com a aplicação do questionário, as respostas de cada
pergunta foram analisadas. Iniciou-se a avaliação pelos questionamentos que aportam o perfil
do Microempreendedor Individual, em seguida, interrogações referentes ao processo de
formalização, ambientes de atuação, receita mensal, perspectiva de desenvolvimento,
cumprimento das responsabilidades legais, dificuldades, dentre outras questões relevantes
abaixo apresentadas.

Gráfico 1 – Gênero dos MEIs – Caicó/RN.

Fonte: Elaboração própria, 2022.

Quanto às informações referentes ao perfil dos microempreendedores, o primeiro
questionamento a ser estudado diz respeito ao gênero dos MEIs. Conforme gráfico 1, acima,
dos 50 trabalhadores interrogados, 66% (33 pessoas) eram do gênero feminino e 34% (17
pessoas) do gênero masculino. Desse modo, torna-se perceptível que os microempreendedores
individuais do município de Caicó são, em sua maioria, do sexo feminino.

Pesquisas já desenvolvidas apontam que o gênero feminino no Brasil é historicamente
um dos que mais empreende no mundo. Dados da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor
(GEM 2016), demonstraram que as pessoas do gênero feminino realizam a abertura de
empresas mais por necessidade do que as do gênero masculino. Desde 2016, as mulheres



chefiam a grande parte (51,5%) dos novos empreendimentos no Brasil, segundo informou o
estudo GEM.

Gráfico 2 – Estado civil dos MEIs – Caicó/RN.

Fonte: Elaboração própria, 2022.

No tocante ao estado civil dos entrevistados, os dados do gráfico 2 revelaram que:
52% (26 pessoas) são solteiro, 34% (17 pessoas) são casado, 14% (7 pessoas) possuem uma
união estável. Nenhum dos interrogados indicou possuir outra opção de estado civil. A partir
disso, pode-se observar que os MEIs de Caicó, em sua maioria, são pessoas solteiras.

Gráfico 3 – Faixa etária dos MEIs – Caicó/RN.

Fonte: Elaboração própria, 2022.

Sobre a faixa etária dos microempreendedores de Caicó, a amostragem do gráfico 3
apresentou que 42% (21 pessoas) são da faixa entre 26 a 35 anos de idade, 28% (14 pessoas)
possuem entre 36 e 45 anos de idade, 14% (7 pessoas) são da faixa de até 25 anos de idade,
10% (5 pessoas) são da faixa de 46 a 55 anos de idade, e 6% (3 pessoas) possui mais de 55
anos.

Concluímos, então, com base nos dados do gráfico 3, que a maior parte dos MEIs
estão alocados na faixa etária entre 26 e 35 anos de idade, em seguida apresenta-se a faixa
etária de 36 a 45 anos. Sendo assim, pode-se afirmar que a maioria dos interrogados estão
nestas duas faixas etárias que compreende de 26 a 45 anos, pois, juntas representam 70% do
total dos entrevistados.



Gráfico 4 – Grau de escolaridade dos MEIs – Caicó/RN.

Fonte: Elaboração própria, 2022.

Esse questionamento aponta o nível de escolaridade dos microempreendedores de
Caicó. Os dados do gráfico 4 revelaram que 33% (17 pessoas) possuem Ensino Médio
Incompleto, 21% (11 pessoas) possuem Ensino médio completo, 18% (9 pessoas) possuem
Ensino fundamental completo, 12% (6 pessoas) possuem Ensino superior Completo, 10% (5
pessoas) possuem ensino superior incompleto, 4% (2 pessoas) são analfabetas e 2% (1) possui
Ensino Fundamental Incompleto.

Gráfico 5 – Canal pelo qual os MEIs-Caicó/RN obtiveram conhecimento sobre a política pública
MEI

Fonte: Elaboração própria, 2022.

Os empreendedores foram questionados sobre como obtiveram informações sobre a
política pública MEI. Dentre os entrevistados, como evidenciado no gráfico 5, 46% (23
pessoas) souberam através de algum conhecido, 19% (9 pessoas) através da internet, 14% (7
pessoas) por meio do SEBRAE do município, 12% (6 pessoas) pela televisão, 6% (3 pessoas)
através de um profissional contábil e 4% (2 pessoas) pelo rádio. Nenhum entrevistado citou
outro meio de informação.

Percebe-se que muitos indivíduos tomaram conhecimento através da internet, do
SEBRAE e da televisão, porém, a maioria soube através de algum conhecido. A televisão e a
internet representam um importante meio de comunicação/informação, o que possibilita uma
ampla divulgação do Empreendedor Individual. Entretanto, aqueles que não possuem acesso a



essas informações pelos meios de comunicação ou pelo SEBRAE, acabam tendo
conhecimento pela divulgação em meio à sociedade, nos seus grupos de convivência.

Gráfico 6 – Dois principais motivos considerados para a formalização dos MEIs - Caicó/RN

Fonte: Elaboração própria, 2022.

Conforme os dados do gráfico 6, cada pessoa indicou dois principais motivos para a
formalização do seu negócio. Quando interrogadas, todas as 50 (cinquenta) pessoas
responderam que o benefício primordial levado em consideração para a formalização foi a
garantia referente ao acesso à previdência social, o que retrata a preocupação desses
trabalhadores com garantias futuras. Além da previdência, as pessoas indicaram outro
benefício, dentre elas, 19 (dezenove) falaram da facilidade de acesso a crédito e
financiamento, 12 (doze) apontaram facilidade e redução de custos como motivação, 10 (dez)
optaram por destacar a possiblidade de emissão de NFe e comprovação de renda e 09 (nove)
disseram que viram no MEI a possibilidade de abrir e formalizar o próprio negócio devido o
desemprego.

Ademais, os empreendedores foram perguntados se antes já trabalhavam na
atividade que executam atualmente de maneira formal. Como resultado, a maior parte dos
trabalhadores, 78% (39 pessoas) responderam que sim, já exerciam suas atividades de
maneira informal, 18% (09 pessoas) antes de formalizar não desempenhavam a função,
estavam desempregadas. Por fim, 4% (02 pessoas) exerciam a mesma atividade, mas como
empregado, e perceberam no MEI a oportunidade de trabalhar e se desenvolver por conta
própria e ainda ter acesso aos benefícios previdenciários.

Gráfico 7 – Faturamento médio mensal dos MEIs - Caicó/RN

Fonte: Elaboração própria, 2022.



Observou-se com base no gráfico 7 que a maior parte dos microempreendedores 74%
(37 pessoas) possui receita bruta entre R$ 1.001,00 e R$ 2.500,00 (mil e um a dois mil e
quinhentos reais), 18% (09 pessoas) tem faturamento de até R$ 1.000,00 (mil reais), 6% (03
pessoas) tem como receita de R$2.501,00 até R$ 3.500,00 (dois mil quinhentos e um a três
mil e quinhentos reais), e apenas 2% (01 pessoa) fatura um valor maior que R$ 3.500,00 (três
mil e quinhentos reais).

Quanto à perspectiva de crescimento, verificou-se que 62% (31 empreendedores) da
amostra investigada possui o desejo de aumentar seu negócio e se desenvolver mais, e 38%
(19 empreendedores) não possuem esta pretensão. A negação a esta questão se deu
principalmente em virtude dos empreendedores temer não conseguir arcar com o aumento
significativo de obrigações inerentes ao crescimento do empreendimento.

Com relação ao local onde os MEIs executam suas atividades, 65% dos MEIs atuam
em casa ou no endereço do cliente, 24% em um estabelecimento alugado, 8% possuem
estabelecimento próprio e 3% são vendedores ambulantes.

A respeito da Declaração Anual Simplificada (DASNSIMEI), sabe-se que é uma
responsabilidade anual do microempreendedor individual, portanto, todos os anos a
declaração deve ser entregue com as informações relativas ao ano que passou. Entretanto, nos
resultados apurados, apenas 54% dos respondentes estavam entregando a declaração
anualmente e possuíam a obrigação em dia, em contrapartida, 30% não estavam com a
obrigação em dia. O percentual de 16% se refere aos MEIs que não possuíam conhecimento
sobre obrigatoriedade da entrega da declaração anual.

Gráfico 8 – Situação da guia mensal dos MEIs - Caicó/RN

Fonte: Elaboração própria, 2022.

Quanto ao que se refere ao pagamento da guia mensal DASMEI, verificou-se no
gráfico 8 que 42% estão em dia com esta obrigação, 22% realizaram o parcelamento e estão
cumprindo com o seu dever, outras 22% estão com o DASMEI atrasado há meses e 14% está
com a obrigação em atraso há anos.



Gráfico 9 –Auxílio aos MEIs – Caicó/RN para o cumprimento de suas obrigações

Fonte: Elaboração própria, 2022.

Verificou-se no gráfico 9 que dos MEIs interrogados 42% não possuíam auxílio para
geração e envio desta obrigação, 26% tinham o auxílio de um contador, 18% do SEBRAE e
outros 14% de um amigo ou familiar.

Ao perguntar aos entrevistados sobre a existência de funcionários para auxiliar no
empreendimento, 78%, isto é, 39 gestores disseram atuar individualmente no negócio,
enquanto que 18% (9 gestores) possuem funcionário, mas não realizaram a assinatura da
carteira e, por fim, 4% preencheram a carteira do funcionário, assegurando as leis trabalhistas.

Outrora, com o intuito de identificar as diversidades enfrentadas pelos
microempreendedores, questionou-se quais eram as principais dificuldades enfrentadas por
eles em seus negócios, e abaixo estão os obstáculos citados.

Gráfico 10 – Principais dificuldades encontradas pelos MEIs

Fonte: Elaboração própria, 2022.

O gráfico 10 demonstra que com um percentual de 28%, a principal dificuldade
apontada pelos entrevistados foi o acesso a créditos/financiamento, seguido da complicação
em conseguir conquistar clientes, que representa um percentual de 23%. Com 19% ficou a
dificuldade de cumprir com as obrigações e com 15% os obstáculos em encontrar
fornecedores com preços mais viáveis. Também foram apontadas as dificuldades de
administrar o empreendimento (11%) e controlar o dinheiro do negócio (4%).



Essa questão aponta a urgência no desenvolvimento de programas que possibilitem
aos MEIS o acesso a esses benefícios para que consigam gerenciar e obter sucesso em seus
negócios de forma mais facilitada.

Gráfico 11 – Conselho dos MEIs – Caicó/RN a quem deseja se enquadrar na modalidade

Fonte: Elaboração própria, 2022.

Para finalizar, o último questionamento refere-se ao que os MEIs aconselhariam para
um indivíduo que possua o interesse em formalizar seu negócio. De acordo com os dados do
gráfico 11, dos respondentes, 94% aconselharam a formalização e 6% não.

Acerca dos conselhos para formalização que mais se destacaram foram: com 42%, a
formalização devido à facilidade e aos benefícios, em seguida, com 38%, a formalização e
cumprimento de todas as obrigações para que se possa usufruir dos direitos, com 10% indicou
a formalização desde que haja planejamento e auxílio de um profissional da área e 4% indica
a formalização por outra razão.

5 Considerações Finais

De acordo com as pesquisas bibliográficas realizadas, percebeu-se que informalidade é
um problema social que atinge grande parte da sociedade brasileira. Tendo em vista que as
pequenas empresas têm uma representação significativa para a economia, o governo federal
tem adotado políticas públicas para minimizar o problema da informalidade desses pequenos
empreendimentos. Com este intuito, criou-se medidas legais e de incentivo aos
microempreendedores individuais, que constam na Lei Complementar nº 128/08.

O intuito principal desse estudo foi conhecer o perfil dos Microempreendedores
Individuais cadastrados no município de Caicó. Os dados coletados mostram que muitas
pessoas de Caicó que estavam no setor informal já aderiram à formalização através da lei do
MEI. As motivações que levam os empreendedores que trabalhavam na informalidade a se
cadastrarem são os benefícios ofertados e o sonho de desenvolvimento do próprio negócio,
mas o fato é que a maioria desses trabalhadores iniciam seus negócios sem fazer nenhum tipo
de planejamento, para constatar a sua viabilidade. Em consequência disso, tem-se altos
índices de inadimplência, que se devem ao não pagamento do DAS (Documento Único de
Cobrança), obrigações no tocante a contratação de pessoas, entre outros.



Segundo o SEBRAE (2021), com base em dados da Receita, mais de 4,4 milhões de
empreendedores estão inadimplentes, o que representa cerca de um terço do total de
assinantes. Somente em junho de 2021, metade dos microempreendedores individuais
estavam nesta situação.

Em suma, fica claro que o MEI é uma oportunidade para os trabalhadores se
profissionalizarem e avançarem em suas atividades, mas é necessário que o SEBRAE e os
contadores conscientizem esses microempreendedores, demonstrando que para ter acesso aos
benefícios oferecidos pelo MEI, há obrigações a se cumprir e controles a serem feitos, e que
com o seguimento dessas regras, eles alcançarão mais facilmente o sucesso em seus negócios,
além de gerar aquecimento na economia do Brasil e fortalecer sua cidadania.

A pesquisa se mostrou relevante pela promoção de informações aos representantes do
município sobre a real situação dos microempreendedores individuais, podendo vir a
contribuir para o desenvolvimento de políticas mais direcionadas e eficazes. Assim sendo, a
verificação de dados sobre a economia de um município é realizada com o intuito de
contribuir na formulação de políticas públicas e no desenvolvimento local.

No decorrer da pesquisa foram encontradas algumas dificuldades, como a pequena
parcela das pessoas cadastradas junto ao SEBRAE de Caicó que se dispuseram a responder o
questionário. Outro ponto a se destacar dentre os desafios, foi a indisponibilidade de horário,
por parte dos empreendedores, para responder ao questionário, o que causou um atraso na
coleta dos dados. Percebeu-se também, durante a realização da aplicação do questionário,
certo receio dos proprietários dos negócios em passar informações sobre sua empresa.

Por fim, sugere-se para trabalhos futuros a realização de investigação abrangendo uma
amostra maior, além de evidenciar ao governo e aos órgãos como o SEBRAE que urge a
implementação de programas através dos quais se possa oferecer aos Microempreendedores
Individuais acesso a crédito, empréstimos e financiamentos, além de capacitação para
administrar seus negócios.

Outra sugestão como pesquisa é a verificação do impacto da política pública MEI no
tocante ao trabalho informal no município de Caicó e a demonstração de forma mais objetiva,
clara, especifica e detalhada das principais dificuldades encontradas pelos Empreendedores
Individuais já cadastrados como MEI neste município.

Conclui-se o estudo recomendando, ainda que pesquisas futuras analisem o perfil e as
características MEI no intuito de desenvolver um meio de auxílio a estes empreendedores,
através do qual seja possível sanar suas dúvidas e contribuir na solução ou diminuição das
dificuldades no que se refere à condução do seu negócio. Os microempreendedores
individuais são agentes com alta capacidade para promover a geração de empregos e
contribuir com a melhoria da qualidade de vida da sociedade e ascensão da economia, por isso,
merece uma atenção mais especial do Estado para que possa desenvolver as suas
potencialidades.
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Resumo: Aspectos econômicos, contábeis e financeiros são tidos como os principais elementos 
para avaliação de desempenho organizacional. Entretanto, aspectos subjetivos e modelos 
mentais são também influenciadores da performance organizacional. Esses modelos mentais 
representam a estruturação perceptiva dos gestores acerca das decisões tomadas no âmbito 
organizacional. Dentre os modelos mentais, destaca-se aquele proposto por De Toni et al., 
(2014), que definiu dimensões específicas para avaliação de performance organizacional. Nesse 
contexto, essa pesquisa buscou analisar, sob a ótica de empreendedores de startups, a ligação 
entre modelos mentais e desempenho organizacional. Para tanto, foi realizado um estudo 
qualitativo-descritivo com evidências obtidas a partir de entrevistas com 5 (cinco) 
empreendedores de startups dos estados de Sergipe, Pernambuco, Bahia e Ceará. Os resultados 
demonstram que os principais componentes de dimensões de modelos mentais envolvem, 
dentre outros, conhecimentos e experiências, resiliência, liderança, orientação evolutiva, visão 
inovadora, parcerias, crescimento organizacional e gestão estruturada.  
 
Palavras-chave: Modelos Mentais. Desempenho Organizacional. Startups. Gestão 
 
1 Introdução 

 
Ao tomar uma decisão, o empreendedor faz avaliações com base em seus valores 

internos, informações, conhecimentos e experiências, analisando os possíveis danos que a 
decisão pode causar ao sucesso ou fracasso do negócio (Ejimabo, 2015), bem como seus 
impactos no desempenho organizacional da empresa (Abubakara et al., 2019). 

Nesse contexto, é possível afirmar que os empreendedores tomam decisões a partir da 
avaliação de modelos mentais, ou seja, a partir de representações da realidade, que são utilizadas 
para compreender certos fenômenos (Magzan, 2012). Nesse cenário, o desempenho 
organizacional depende do grau em que os modelos mentais dos empreendedores interpretam, 
com qualidade e precisão, o ambiente de negócios (Días et al., 2020). 

Sobre esse assunto, tem-se que a avaliação de desempenho organizacional é salutar a 
todos os negócios, inclusive às pequenas e médias empresas, pois permite a essas organizações 
avaliar seu planejamento e controle gerencial, fornecendo informações fundamentais a melhor 
tomada de decisão (Suárez, 2016). Contudo, embora essa avaliação costume ser realizada com 
indicadores econômicos, indicadores subjetivos podem ser utilizados, principalmente quando a 
coleta e análise de dados contábeis e financeiros é insuficiente (Lizote et al., 2017).  



 

 

Essa discussão sobre a avaliação de desempenho e modelos mentais se estende também 
as empresa startups, negócios com reconhecido potencial de crescimento, desenvolvimento 
econômico e tecnológico, e geração de empregos (Rocha et al.,  2020). Diante das informações 
apresentadas, esta pesquisa adotou o objetivo de investigar, na perspectiva dos empreendedores 
de startups, o vínculo entre modelos mentais e desempenho organizacional. 

Especificamente, esta pesquisa buscou identificar e analisar os principais componentes 
de cada uma das dimensões do modelo mental proposto por  De Toni et al., (2014). O modelo 
proposto por De Toni et al., (2014) foi adotado porque foi desenvolvido, especificamente, para 
a análise do desempenho organizacional, e suas dimensões são resultado de uma extensa 
pesquisa empírica. 

Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa qualitativa com cinco 
empreendedores de startups do Nordeste brasileiro, mais especificamente dos estados da Bahia, 
Ceará, Pernambuco e Sergipe. A região Nordeste foi selecionada por se destacar no cenário 
nacional de inovação e startups, incluindo a geração de empregos e soluções inovadoras 
(Abstartups, 2021).  

É aconselhável explicar que este estudo não teve como objetivo avaliar o desempenho 
organizacional nas startups pesquisadas, e sim investigar as dimensões e componentes dos 
modelos mentais, que, segundo os empreendedores, são relevantes para o desempenho 
organizacional positivo. 

É importante comentar que a teoria dos modelos mentais tem sido um importante foco 
de pesquisa para compreender o processo mental de construção do conhecimento e tomada de 
decisões (Palmeiras et al., 2016) e as interpendências entre modelos mentais e variáveis de 
escolha gerencial (Martignoni et al., 2016). Por outro lado, embora a associação entre essas 
temáticas continue a promover importantes debates acadêmicos, uma discussão limitada tem 
sido apresentada no contexto das startups, reforçando a lacuna de pesquisa deste estudo. 
 
2 Modelos Mentais: conceito e dimensões 

 
Os modelos mentais são representações cognitivas analógicas ou proposicionais 

(Errobidart et al., 2013): analógicas, quando resultantes de processos perceptivos (não 
individuais) construídos com base nos sentidos humanos – visão, audição, tato, olfato e paladar; 
e proposicionais quando promovem combinações de mais de um aspecto, formando cadeias que 
consistem em símbolos correspondentes à linguagem natural e de representação das 
informações capturadas pelo indivíduo. 

Nesse contexto, os modelos mentais são constituídos por dimensões relacionadas a 
informações, conhecimentos e experiências armazenadas na mente do indivíduo e que servem 
para construir sua percepção de situações cotidianas. Nessa perspectiva, e do ponto de vista 
organizacional, De Toni et al., (2014) propuseram sete dimensões formativas de modelos 
mentais: conhecimento; habilidades emocionais; mente linear; relacionamentos; missão e 
estratégia; criatividade e inovação; e vocação.  

A dimensão de conhecimentos é formada pelas informações adquiridas pelos 
empregadores durante sua vida pessoal e profissional, consideradas úteis para a tomada de 
decisões (De Toni et al., 2014). Nas habilidades emocionais destacam-se os sentimentos de 
cada pessoa, que funcionam como importantes mecanismos de alerta para que o indivíduo 
selecione as informações e estratégias preferíveis a ele (Friedrich, 2014).  



 

 

Em relação à dimensão da mente linear, entende-se que o empreendedor obtém maior 
sucesso quando estabelece uma rota estratégica alinhada com o ambiente empresarial de seu 
negócio (Behling & Lenzi, 2019).  Na dimensão relacionamentos, tem-se que a geração de 
conhecimento é um fator indispensável para as organizações, mas tão importante quanto criar 
novos conhecimentos é o estabelecimento de conexões e compartilhamento, com fontes 
externas, das informações e aprendizados adquiridos (Subrahmanyam, 2019).  

Na dimensão de missão e estratégia, os estilos cognitivos do empreendedor influenciam 
suas escolhas estratégicas, direcionando-as para o uso da informação de acordo com sua 
percepção (Bressan & Toledo, 2013). Além disso, as pessoas atuam de acordo com seu eixo 
cognitivo em momentos de tomada de decisão, sendo orientadas por seu sentido perceptivo na 
escolha da melhor estratégia de negócios (Johnson et al., 2008). 

Adicionalmente, o empreendedor não pode deixar de lado em nenhum momento o 
impulso da inovação, levando em conta que seu diferencial contra concorrentes proporciona 
vantagem competitiva (Qudah, 2018). Portanto, a sexta dimensão dos modelos mentais refere-
se aos fatores de criatividade e inovação. 

A última dimensão, ligada à vocação, mostra que os empreendedores demonstram 
entusiasmo no que fazem, são pessoas que estruturam empresas do zero e acreditam que, mesmo 
em um ambiente de alto risco, podem desenvolver seus negócios de forma eficiente (Cavalcante 
et al., 2015). 

As dimensões propostas por De Toni et al., (2014) serão fundamentais para a 
operacionalização dessa pesquisa. Além disso, percebe-se que a atividade empreendedora não 
é apenas o início de um novo negócio, mas também um conjunto de elementos subjetivos e 
reações que incentivam as pessoas a empreender.  
 
3 Procedimentos Metodológicos 

  
Em relação à abordagem, esta pesquisa foi classificada como qualitativa, pois buscou 

compreender, descrever e explicar como os fenômenos sociais se comportam a partir das 
experiências e relatos de indivíduos e grupos envolvidos (Flick, 2009). Com relação aos 
objetivos, foi uma pesquisa descritiva, que buscou descrever os processos existentes na 
realidade do fenômeno estudado (Newman, 2013).  

Quanto ao método de pesquisa, foram realizadas entrevistas, que podem ser utilizadas 
simultaneamente como estratégia de pesquisa e técnica de coleta de dados (Bogdan & Biklen, 
1994; Kvale, 1996), como ocorreu neste estudo. Foram realizadas cinco entrevistas com 
empreendedores de startups do Nordeste brasileiro residentes nos estados de Sergipe (2), Bahia 
(1), Ceará (1) e Pernambuco (1). Para preservar a identidade dos participantes, os 
empreendedores receberam a designação de empreendedor A, B, C, D, E. A caracterização 
básica de cada um deles é apresentada no Quadro 1.  

 
Quadro 1: Empreendedores Entrevistados 

Identificação  Localização  Ramo de ação da Startup 
Empreendedor A São Cristóvão/Sergipe Geotecnologia 
Empreendedor B Recife/Pernambuco Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas e 

Software 
Empreendedora C Aracaju/Sergipe Trocas eletrônicas 
Empreendedor D Feira de Santana/Bahia Canais de atendimento inteligentes 
Empreendedor E Fortaleza/Ceará Desenvolvimento de sites e softwares 



 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 
 

O roteiro da entrevista foi composto por 20 questões abertas divididas entre as 
dimensões do conhecimento; habilidades emocionais; mente linear; relacionamentos; missão e 
estratégia; criatividade e inovação (De Toni et al., (2014), que representam as categorias de 
análise estudadas nessa pesquisa. Para realizar o processo de análise das entrevistas, utilizou-
se a análise de conteúdo (Bardin, 2011) e o software Atlas.Ti (versão 8.0).  
 
4 Apresentação e Análise dos Resultados 

 
Para facilitar a compreensão dos resultados deste estudo, esta seção está estruturada de 

acordo com as dimensões dos modelos mentais (De Toni et al., 2014) na seguinte ordem: 
conhecimento; habilidades emocionais; mente linear; relacionamentos; missão e estratégia; 
criatividade e inovação; vocação.  
 
4.1 Conhecimento 
 

 Quanto aos tipos de conhecimento que os entrevistados consideram indispensáveis para 
a gestão e o bom desempenho de suas startups, eles destacaram o conhecimento sobre gestão 
de pessoas, conhecimento técnico, conhecimento sobre o ambiente operacional e experiências 
anteriores. 

No que diz respeito ao conhecimento sobre a gestão de pessoas, o empreendedor B 
explicou que "as relações humanas são fundamentais, pois sempre há atritos, há sempre 
situações que precisam ser gerenciadas. Então é preciso algo para motivar e inspirar a equipe". 
Além disso, esse empreendedor reforçou que “atritos não mediados e sem resposta afetam 
negativamente o funcionamento da empresa”.  

Em seu discurso, o empreendedor D mencionou a necessidade de "conhecer pessoas “e 
ter conhecimento sobre gestão de talentos, para que as “diferentes características do grupo 
garanta um ambiente coerente e livre de conflitos”. Dessa forma, para garantir níveis adequados 
de desempenho organizacional, os empreendedores devem desenvolver estratégias para 
gerenciar equipes e resolver conflitos (Maiti & Choi, 2019). 

O empreendedor B explicou que é indispensável possuir e dominar os conhecimentos 
técnicos sobre o produto ou serviço comercializados, pois "dá maior credibilidade à empresa e 
ao produto vendido". Além disso, esse empreendedor explicou que o conhecimento técnico "é 
decisivo em muitos aspectos, como atrair investimentos para startups e desenvolver estratégias 
para lançamento de produtos", uma vez que influencia na forma de apresentar e comunicar ao 
mercado as funcionalidades e benefícios dos produtos desenvolvidos pela organização. Sobre 
esse tema, Cantamessa et al., (2018) explicam que um dos principais motivos para a falta de 
interesse dos investidores em startups é a má apresentação do produto ou ineficiente explicação 
do serviço oferecido pelo negócio. 

Por outro lado, só conhecer o produto tecnicamente não garante o sucesso da empresa, 
sendo também necessário conhecer o ambiente de negócios. Nessa discussão, o empreendedor 
A disse que "conhecer o ambiente operacional é decisivo, pois em um processo de decisão 
tecnológica, o fato de você dominar a tecnologia não necessariamente garantirá sua 
permanência no setor". 



 

 

Assim, além de ter conhecimento técnico relevante para as particularidades do negócio, 
os empreendedores devem buscar constantemente novos conhecimentos, levando em conta as 
constantes transformações do cenário tecnológico e econômico (Amerhanova & Seliverstova, 
2017). 

Ainda em relação à dimensão do conhecimento, experiências profissionais anteriores 
foram destacadas, como apontou o empreendedor A: "quando você começa a administrar uma 
empresa, mesmo que suas experiências tenham sido em áreas totalmente opostas ao seu negócio 
atual, essas experiências contribuem muito na forma como você gerencia". 

O discurso desse respondente reforça que as experiências profissionais ajudam os 
empreendedores a gerar novas ideias de negócios, avaliar méritos comerciais, riscos 
empresariais, de produto, e potenciais ameaças de recursos competitivos dos concorrentes 
(Gabrielsson & Politis,2012).  
 
4.2 Habilidades emocionais 
 

 Nessa dimensão da análise, a fala dos entrevistados evidenciou aspectos de 
flexibilidade, resiliência e risco como os principais mecanismos emocionais dos 
empreendedores de startups. Quanto ao aspecto da flexibilidade, observa-se que, no caso do 
empreendedor B, há grande flexibilidade com os demais envolvidos na empresa, uma vez que, 
segundo o entrevistado, "essa flexibilidade é um fator positivo no progresso e desempenho do 
negócio, pois permite a interação dos colaboradores por meio de reclamações ou sugestões de 
melhorias".  

Sobre esse tema, Hisrich et al., (2014) apontam que os empreendedores trabalham 
constantemente em ambientes de alto risco e pressões extremas, envolvendo-os em alto grau de 
exposição emocional que requer adaptação cognitiva às situações diariamente enfrentadas. 

No caso da empreendedora C, a resiliência é apontada como a principal característica 
em sua função de gestão. Ele disse que “a determinação de continuar com o projeto de startup  
foi indispensável para que a empresa chegasse onde está, já que, como observado na maioria 
das startups, há certa dificuldade em aceitar essa ideia [riscos e descrédito] no início. 

Deve-se notar que as diversas respostas negativas que a empreendedora C obteve no 
início de seu negócio poderiam tê-la feito desistir, mas sua forma de agir com resiliência e 
determinação foi o grande diferencial. Sobre as habilidades emocionais, o empreendedor A 
explicou como lida com suas emoções no local de trabalho: 

 
Com resiliência você tem tudo. O empreendedor tem que ser um grande amortecedor. 
Tem toda a dimensão do negócio em termos de missão, valores, mas o dia a dia é 
cheio de emoções, então você precisa ter maturidade suficiente para que possa 
amortecer os conflitos naturais da organização e até mesmo as demandas com os 
funcionários (Empreendedor A). 

 
Corrobora-se o entendimento de que a resiliência é uma característica essencial para que 

os empreendedores superem obstáculos e consigam manter suas empresas, corrigindo erros 
administrativos e profissionalizando a gestão (Cruz & Moraes, 2013). Além disso, há uma 
relação positiva e significativa entre resiliência empresarial, recursos individuais e sucesso 
organizacional (Fatoki, 2018). 

Percebe-se então, que mesmo nas habilidades emocionais, os empreendedores utilizam 
suas crenças individuais como mecanismo auxiliar para interpretar e gerenciar as informações 



 

 

disponíveis à tomada de decisão (Nassif, 2019). Assim, sentimentos e emoções influenciam 
procedimentos, tomadas de decisão e gestão organizacional (Bachkirov, 2018) em startups.  
 
4.3 Mente Linear 
 

 Quando questionados sobre os principais desafios de ser empreendedor - alta 
concorrência, carga tributária e crise econômica – das falas dos entrevistados emergiram 
componentes como foco, liderança e planejamento como instrumentos administrativos para a 
continuidade e crescimento de startups. 

Em relação ao foco, o empreendedor A, contou que no início a ideia central era "buscar 
o domínio do conhecimento [inerente] à tecnologia utilizada nos produtos", já que suas 
atividades exigiam equipamentos sofisticados, como drones. No entanto, o empreendedor 
achou que seria mais relevante para a startup fabricar os próprios drones, reforçando sua base 
de conhecimentos e expertises com foco em serviços de produção e geotecnologia. 

O empreendedor D expressou que mesmo em situações que causam choques 
emocionais, ele deve manter o foco em suas atividades, especificamente para demonstrar a 
outros colaboradores que "eles não devem ser desmotivados, avançando com os propósitos da 
empresa". 

Levando em conta sua percepção do papel da gestão, o empreendedor A explicou que 
independentemente das atribuições que o empreendedor tenha na empresa, é necessário adotar 
uma postura de liderança: 

 
Depende de que posição você está. Se você é um empreendedor que lidera, você tem 
que estar em sintonia com a estratégia, com a estrutura, você tem que pensar no 
ambiente externo, e saber o que você tem como negócio, conhecer sua própria 
empresa. Agora, se você está em uma situação em que você deve ter uma projeção de 
desempenho da equipe, você deve ter uma liderança adequada para o tipo de 
desempenho que você quer ter (Empreendedor A). 

 
Para a empreendedora C, a empresa é vista como um espelho do gestor, ou seja, as 

atitudes implementadas por ele resultam nos modos e mecanismos de operação da startup. Ela 
disse: "se o empreendedor demonstrar o perfil de liderança, comprometendo-se fortemente com 
o negócio, isso resultará em benefícios". 

Como empreendedor A tem focado esforços na produção de drones para seus serviços, 
tornou-se necessário desenvolver um plano para alcançar esse objetivo. Esse planejamento foi 
observado quando ele explicou que "para fabricar drones é preciso ter conhecimento de peças, 
componentes, configurações e tudo mais. [Depois desse processo de aprendizado] houve 
investimento para aquisição de peças e conhecimento técnico para dominar a tecnologia" 
(Empreendedor A).  

O componente de planejamento foi observado em todos os empreendedores, que 
evidenciaram a necessidade de elaborar rotineiramente planos organizacionais, seja para o 
processo produtivo, estabelecimento de estratégias de gestão, vendas, marketing ou qualquer 
outro aspecto relacionado à empresa.  

Corroborando os pontos mencionados, Filion (1999) destaca a necessidade de 
planejamento das atividades a serem realizadas, sendo fundamental que os empreendedores 
definam as tarefas que precisam ser realizadas em sua rotina de negócios (Zampier & 



 

 

Takahashi, 2011), e estabeleçam os objetivos que a empresa pretende alcançar (Dornelas, 
2016). 
 
4.4 Relacionamentos 
 

 Nessa dimensão foram detectados aspectos sobre relações familiares, influência cultural 
e cooperação.  Quanto às relações familiares e sua influência na criação e desenvolvimento do 
negócio, foi possível extrair que, inicialmente, não houve apoio de parentes. No entanto, para 
todos os empreendedores, isso não foi um acontecimento desmotivador, demonstrando a 
percepção de que nem mesmo a desaprovação da família os limitaria na criação da startup. 

A empreendedora C explicou que não houve aceitação inicial por parte da família 
porque não conheciam a ideia do negócio. No entanto, ao obter informações sobre startup, bem 
como o tipo de empresa criada (trocas eletrônicas), a família começou a acreditar e incentivar 
a ideia. O empreendedor D, por sua vez, definiu-se como individualista, informando que 
independentemente da aceitação da família, ele abriria seu negócio: "Eu sou um pouco egoísta, 
não sei se egoísta, mas sou individualista. Eu não me importaria com o que minha família 
dissesse, acho que a família no meu caso poderia ficar no caminho, mas eu ia abrir [startup] de 
qualquer maneira". 

É importante comentar que o apoio familiar nas empresas startup parece adotar 
mecanismos diferentes das chamadas empresas tradicionais, uma vez que, nesse grupo de 
empresas, o desejo de empreender e o apoio necessário para que o negócio seja realizado 
começa na família (Ouro Filho et al.,  2015). 

O fator de influência cultural também merece destaque, pois cada empreendedor tem 
uma percepção particular sobre esse elemento. O empreendedor A explicou que o fator mão-
de-obra qualificada merece destaque na cultura local, pois o desempenho nas startups é 
influenciado, positivamente ou não, pela qualidade e disponibilidade da força de trabalho 
existente. Ele disse: "Em nosso negócio precisamos de mão-de-obra qualificada, então há um 
cenário local com uma dificuldade muito grande em qualificar essa força de trabalho." 

As percepções do empreendedor B foram direcionadas ao mercado, pois "é através do 
ambiente local que a empresa coleta dados e informações para viabilizar a aceitação do 
produto". O entrevistado também ressaltou que a análise de mercado é importante para conhecer 
o cliente (público-alvo) e desenvolver estratégias de atendimento, superando expectativas e 
conquistando consumidores.  

Para o componente cooperação, o empreendedor D informou que a ideia de parceria está 
ligada à transparência com funcionários e outros parceiros de startup: "é essencial ser realista 
com todos os envolvidos, mesmo com os clientes sobre a possibilidade de oferecer ou não um 
determinado serviço". Sobre esse tema, acrescenta-se que para que as parcerias sejam bem 
sucedidas, é de extrema importância que os gestores conheçam bem seus parceiros. Isto porque, 
relações organizacionais voltadas à cooperação devem ser estruturadas em laços de confiança 
e respeito entre os envolvidos (Rocha & Olave, 2019). 
 
4.5 Missão e Estratégia 
 

 Em relação à missão e estratégia, três aspectos foram detectados nas respostas dos 
empreendedores: atualização, crescimento organizacional e disseminação de informações. 



 

 

Quanto ao aspecto de atualização, percebe-se que todos os entrevistados consideram essencial 
que a empresa busque informações e qualifique sua base de conhecimentos.  

Percebeu-se também que os empreendedores estão cientes de que não basta realizar o 
planejamento empresarial, é preciso também atualizar esse planejamento, levando em conta as 
diversas variáveis ambientais que interferem na operação da empresa. Sobre esse tema, o 
empreendedor E afirmou que "o planejamento é feito anualmente, porém, sempre tentamos 
ajustar as coisas conforme as necessidades surgem". E acrescentou que "como a organização 
está em um processo de crescimento, tem que ser sempre atualizado, mas seguimos um 
planejamento estratégico, que ao longo do tempo está sendo ajustado".  

Essas recomendações são corroboradas por Kabeyi (2019), que entende que o 
planejamento, formulação e implementação estratégica devem ser constantemente reavaliados 
e atualizados, pois o ambiente interno e externo impõem transformações que requerem a 
implementação de mudanças e ajustes no planejamento. 

O componente de crescimento organizacional foi observado quando os empreendedores 
foram questionados sobre o futuro de suas empresas. Por unanimidade, todos ressaltaram que 
aspiram ao crescimento e reconhecimento de suas startups no mercado nacional e internacional. 
Nesse contexto, verificou-se que os empreendedores utilizam aspectos subjetivos, como a 
intuição, para identificar oportunidades e responder às ameaças empresariais. Assim, a intuição 
empresarial depende menos da base de conhecimento do indivíduo e mais de sua capacidade 
criativa de reconhecer lacunas e identificar possibilidades de negócios (Albuquerque & 
Teixeira, 2016) 

No caso do empreendedor A, o crescimento e o reconhecimento de sua empresa no 
mercado foi combinado com a disseminação do conhecimento básico sobre o negócio, a fim de 
promover o crescimento de seu ramo de atividade.  Dessa maneira, o empreendedor não 
pretende uma condição sustentável apenas para sua empresa, mas também a possibilidade de 
incorporar novas tecnologias e disseminá-las no ambiente em que atua, desde que outras 
empresas desfrutem desse conhecimento. 

Outro ponto relacionado às estratégias organizacionais, voltadas ao desempenho 
organizacional, é a disseminação de informações no meio empresarial. Sobre esse assunto, 
destaca-se que o empreendedor, frequentemente, encontra volumosa quantidade de informações 
sobre alternativas estratégicas, e nessas situações, com base em suas percepções, aciona seus 
modelos mentais para fazer a melhor escolha e uso dessas informações (Bressan & Toledo, 
2013). 

No campo de seu negócio (geotecnologia), o empreendedor A fala pontualmente sobre 
a necessidade de compartilhar informações: 

  
Compartilhar é necessário para que todos entendam o estágio em que você está. Por 
isso, devemos estar sempre atentos, é uma situação em que as notícias tecnológicas 
são constantes, [assim] à medida que encontramos novidades tecnológicas, 
divulgamos para toda a equipe e mercado (Empreendedor A). 

 
Corroborando esse ponto de vista, o empreendedor E também destaca que busca 

constantemente analisar novas tecnologias, buscando compreendê-las por meio de pesquisas e 
estudos para identificar a viabilidade de usá-las ou não, e posteriormente transmiti-las aos seus 
colaboradores. 



 

 

No geral, os achados dessa dimensão reforçam o entendimento de que os modelos 
mentais têm uma relação íntima com decisões estratégicas tomadas pelos empreendedores 
(Brazeal et al., 2008). 
 
4.6 Criatividade e Inovação 
 

 Na dimensão de criatividade e inovação, os entrevistados foram questionados sobre 
inovações para melhorar o desempenho de suas startups. Foi possível extrair de suas respostas 
aspectos sobre visão inovadora e a detecção de problemas. 

Em relação à visão inovadora, os empreendedores têm a percepção de que a empresa 
deve constantemente se reinventar para se manter ativa, especialmente as startups, que carregam 
a característica fundamental de prática inovadora. Detalhando suas atividades empresariais, o 
empreendedor A explicou que a adoção contínua de inovações tecnológicas é primordial para 
o seu negócio, sendo necessário “acompanhá-las, uma vez que, ao criar novas tecnologias, um 
novo processo de uso interno, comunicação, divulgação e marketing deve ser estruturado”. O 
empreendedor ainda relatou que, em um dos casos de aquisição tecnológica, a empresa se 
preocupou em “entender a tecnologia, formar equipes e compartilhar informações, 
conhecimentos e experiências de uso”.  

Nesse contexto, Uslu e Kedikli (2018) destacam que o empreendedor não pode, em 
nenhum momento, deixar de procurar inovações, já que, em um cenário de ampla concorrência 
e alto risco, a inovação deve ser usada para oferecer vantagem competitiva e manter alta 
margem de lucro. 

Outro aspecto observado nas respostas dos empreendedores foi a detecção de 
problemas, uma vez que, para os empreendedores D e E, como previamente colocado por outros 
empreendedores, posicionam a identificação de problemas e necessidades como fator gerador 
da criatividade e inovação. No entanto, um problema evidenciado pelos entrevistados foi a 
demora dos clientes em fornecer feedback e reconhecer a utilidade de tecnologias inovadoras 
oferecidas ao mercado, o que representa um problema crítico para as startups. 
 
4.7 Vocação 
 

 Ao avaliar as respostas dos entrevistados, foi possível perceber dois fatores relacionados 
à dimensão vocacional: satisfação pessoal e orientação evolutiva. Pertinente à satisfação 
pessoal, o empreendedor A comentou que está motivado pelo fato de que "temos que realizar o 
sonho, se sonhamos em ter uma empresa de sucesso em um tipo de negócio, o fato de estarmos 
aqui é porque acreditamos que isso pode se tornar realidade". 

Percebe-se então que os empreendedores são pessoas que sonham acordados, que 
buscam transformar ideias em produtos ou serviços reais e rentáveis, ou seja, imaginam 
oportunidades e procuram formas de colocá-las em prática (Alves et al., 2016). 

Além disso, a vocação para empreender é percebida quando os empreendedores relatam 
que não foram capazes de atender suas expectativas pessoais em experiências profissionais 
anteriores.  Na startup B, o empreendedor já atuou como educador, engenheiro de software e 
outras atividades, mas o que lhe deu felicidade foi a empresa atual. 

A empreendedora C também contou que: 
 

Como eu disse eu tenho uma empresa de outdoors também e eu cheguei a um estágio 
onde eu não sentia mais prazer em fazê-lo, eu queria fazer algo novo, eu queria fazer 



 

 

algo escalável. Então toda vez que temos um novo cliente, temos um novo parceiro, e 
vemos a possibilidade de crescimento, de ganhar um nome, de ganhar terreno, isso é 
mais gratificante até do que ganhos financeiros (Empreendedora C). 
 

Além da satisfação pessoal, o aspecto da orientação evolutiva esteve presente no 
discurso dos empreendedores C, D e E. Essa orientação evolutiva representa a busca pelo 
crescimento organizacional e a concretização dos objetivos desejados para a empresa, 
funcionando como um dos principais motivadores para a continuidade das atividades 
comerciais.  

Notou-se que a empreendedora C continua investindo em sua startup porque para ela a 
empresa ainda tem espaços para crescimento. Para a empreendedora, o fato de ainda não ter 
alcançado "todo o sucesso de ser reconhecida no mercado de permuta" é visto como uma força 
motriz para “continuar acreditando em sua viabilidade”.  

Corroborando essa percepção, o empreendedor E confirmou que "ainda não alcancei o 
objetivo de deixá-la [a empresa] andar com as próprias pernas, ou seja, [com] funcionários 
qualificados e motivados a continuar o trabalho. De acordo com Angel, Jenkins e Stephens 
(2018) ao iniciar novos projetos desafiadores, os empreendedores tenderão a ter características 
psicológicas relacionadas à autorrealização, que é um dos aspectos que os motiva a seguir seus 
planos. 

Os relatos dos entrevistados reforçam que, em um ambiente que incentiva o 
empreendedorismo, a vocação empreendedora é um elemento substancial para a abertura de 
novos negócios. Assim, pessoas com vocação empreendedora são proativas e identificam novas 
oportunidades de negócios para sanar as necessidades do mercado e realizar atividades 
comerciais (Dornelas, 2016). 

A análise conjunta dos elementos e componentes apresentados em cada dimensão, 
permitiu identificar com os modelos mentais estão associados ao desempenho organizacional 
nas startups estudadas, conforme discutido no tópico a seguir. 
 
4.8 Desempenho Organizacional 
 

 Buscando compreender o desempenho organizacional como uma dimensão adicional e 
integrada aos modelos mentais, percebeu-se, na fala dos entrevistados, valorização de aspectos 
como networking e a gestão estruturada. O networking  foi percebido em diferentes momentos 
das entrevistas e em diversas dimensões, demonstrando que a rede de relacionamentos 
composta por clientes, fornecedores e equipe de trabalho é um forte mecanismo de desempenho 
empresarial. 

Sobre esse tema, Deboçã e Martins (2015) reforçam que as relações têm um papel 
crucial no sucesso das empresas. Além disso, o sucesso empresarial não está condicionado 
apenas aos recursos internos da organização, mas também ao conjunto de recursos que podem 
ser acessados por meio de redes internas e externas de relacionamentos. 

No entanto, além de ter uma equipe de negócios qualificada (interna e com parcerias), 
na opinião dos empreendedores, é essencial manter uma gestão estruturada na qual todas as 
atividades levam a uma boa gestão. 

Sobre esses aspectos, o empreendedor A resumiu que: 
 

Você pode [considerar que determinada empresa] tem um excelente 
desempenho econômico e financeiro e para a cabeça do empreendedor que 



 

 

iniciou o negócio, não. Então o sucesso varia de acordo com o parâmetro de 
cada um [...] se para ele [o empreendedor] o valor do sucesso é ter conseguido 
fazer as coisas, isso pode ser para ele um sucesso. Não necessariamente a 
empresa pode estar tão bem como outras, em termos financeiros, [mas fazer 
as coisas] proporciona para ele um prazer imenso, maior até do que a própria 
rentabilidade (Empreendedor A). 
 

Os principais resultados obtidos nesta pesquisa, incluindo as ações para melhoria de 
desempenho organizacional, a partir das dimensões propostas por De Toni et al., (2014) estão 
resumidos na Tabela 2. 

 
 
Quadro 2: Dimensões, elementos e aplicações de modelos mentais para melhorias de desempenho 
em startups 

Dimensões Elementos Aplicação para melhorias no desempenho 
organizacional 

 
 
Conhecimentos 

Gestão de Pessoas Gerenciamento de colaboradores e solução de 
conflitos. 

Conhecimentos 
Técnicos 

Credibilidade do empreendimento e atração de 
investidores. 

Ambiente de Atuação Avaliação do ambiente econômico e tecnológico. 
Experiências 
Anteriores 

Gerenciamento do negócio. 

 
Habilidades 
emocionais 

Flexibilidade Interação, comunicação e participação de 
funcionários. 

Resiliência Determinação em seguir com o negócio. 
Risco Avaliação de crises econômicas, concorrência e 

carga tributária.  
 
 
Mente linear 

Foco Concentração nas atividades do negócio.  
Liderança Motivar a equipe de trabalho e coordenar processos 

organizacionais.  
Planejamento Programação e acompanhamento de atividades e 

processos.  
 
Relacionamentos 

Familiares Comportamento diante da ausência de apoio 
familiar.  

Influência cultural Qualidade e disponibilidade da mão de obra. 
Parcerias Cooperação com colaboradores e parceiros. 

 
Missão e estratégia 

Atualização Aprimorar atividades da startup e ajustar o 
planejamento.  

Crescimento 
organizacional 

Avaliação de novas oportunidades empresariais e 
expansão comercial.  

Disseminação de 
informações 

Aplicação de conhecimentos para adequação e 
melhorias de processos internos e externos.  

 
Criatividade e 
inovação 

Visão inovadora Identificação e implementação de inovação para 
alcançar vantagem competitiva. 

Detecção de 
problemas 

Garantir o satisfatório funcionamento do negócio e 
estímulo a inovação.  

 
Vocação 

Satisfação pessoal Considerar a empresa a realização de um sonho e 
se dedicar a continuidade do negócio.  



 

 

Orientação evolutiva Busca de crescimento organizacional e alcance de 
objetivos.  

Desempenho 
organizacional 

Networking  Interação com clientes, fornecedores e equipe de 
trabalho. 

Gestão estruturada Gerenciamento de atividades e processos em busca 
de satisfatória performance empresarial. 

  Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 
 
5 Conclusões 
 

 Estudos sobre desempenho organizacional têm despertado o interesse de pesquisadores 
de diversas áreas do conhecimento, e por essa razão, este trabalho buscou investigar, na 
perspectiva de empreendedores de startups, o vínculo entre modelos mentais e desempenho 
organizacional. 

Nesse sentido, esse trabalho partiu do pressuposto de que as ações dos empreendedores 
estão condicionadas à forma como seus modelos mentais estão estruturados, podendo inferir 
que cada empreendedor toma suas decisões, de sucesso ou fracasso, com base também em 
percepções subjetivas de situações organizacionais. 

Assim, a principal contribuição desta pesquisa está na identificação e análise 
organizacional dos principais componentes pertencentes a cada uma das dimensões do modelo 
mental proposto por De Toni et al., (2014), temática com limitada discussão acadêmica com 
empreendedores de startups. 

Por meio dessa lente, verificou-se que, na dimensão do conhecimento, os 
empreendedores de startups atribuem relevância significativa ao conhecimento sobre gestão de 
pessoas, procedimentos técnicos, ambiente de negócios e experiências anteriores como 
salutares ao alcance e manutenção de satisfatórios níveis de desempenho organizacional.  

Quanto à dimensão das habilidades emocionais, aspectos de flexibilidade, resiliência e 
risco foram identificados como os principais mecanismos emocionais dos empreendedores. 
Assim, os empreendedores têm uma mentalidade condicionada para o controle das emoções e 
agem com resiliência, não desencorajados por situações negativas. Quanto à dimensão mente 
linear, deduziu-se que a percepção dos empreendedores está estruturada na crença de que a 
organicidade do ambiente, das atividades e das rotinas empresariais são fatores indispensáveis 
na busca por um desempenho satisfatório.  

Adentrando na dimensão relacionamentos foram detectados aspectos relevantes e 
associados aos relacionamentos familiares, influência cultural e parcerias. Além disso, 
averiguou-se que networking com diversos stakeholders otimiza a performance de startups. Em 
relação à dimensão de missão e estratégia, observou-se que os empreendedores têm uma 
mentalidade de crescimento de suas startups, geralmente baseada na disciplina e 
autoaprendizado para elaboração de estratégias e busca de conhecimentos técnicos para os 
processos produtivos e administrativos das startups.  

Quanto à dimensão de criatividade e inovação, a inovação foi percebida como fator 
essencial para a sobrevivência dos negócios em startups.  Observou-se nos empreendedores 
uma mentalidade que enseja a necessidade de ser inovador e criativo como fatores essenciais 
para solucionar problemas nos âmbitos organizacional e social. A análise da dimensão 
vocacional mostrou que as startups são percebidas como a realização de um sonho, ancorado 
na satisfação pessoal pela gestão de seu próprio negócio, em que os empreendedores atuam em 
atividades profissionais que lhes proporcionam bem-estar.  



 

 

Esse estudo demonstrou que um dos principais empecilhos às melhorias em desempenho 
e crescimento de startups é a lentidão dos clientes em oferecer feedback e reconhecer a utilidade 
das tecnologias inovadoras ofertadas ao mercado, o que é um problema crítico para esses 
negócios. Por essa razão, essas empresas devem adotar ações mais efetivas em comunicação, 
divulgação e exposição dos benefícios e funcionalidades das inovações e produtos 
desenvolvidos em startups, como mecanismos de estímulo à resposta do consumidor e 
consequente melhora na performance organizacional dessas empresas. 

Com base nos  resultados apresentados neste estudo, propõe-se que a novas pesquisas: 
avaliar o clima organizacional e os modelos mentais dos colaboradores de startups como um 
mecanismo para melhorar o desempenho organizacional; determinar as dimensões e elementos 
mentais mais valorizados pelos empreendedores em startups; e avaliar o impacto de 
experiências anteriores no desempenho das startups e quais são os mecanismos mentais para 
reprogramar essas práticas. 

Do ponto de vista prático, este estudo oferece elementos inerentes às dimensões do 
conhecimento, habilidades emocionais, mente linear, relacionamentos, missão e estratégia, 
criatividade e inovação, e vocação, a partir do modelo mental de De Toni et al., (2014).  Os 
elementos destacados neste estudo podem ser avaliados e implementados por outras startups 
que buscam resolver problemas internos, otimizar o processo de tomada de decisão e alcançar 
melhores níveis de desempenho. 

Conclui-se, com base nos relatos analisados, que os modelos mentais (percepção) dos 
empreendedores estão estruturados, contribuem para o direcionamento das tomadas de decisões 
e influenciam as percepções de desempenho organizacional em empreendimentos startups.  
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PESQUISA EM INTRAEMPREENDEDORISMO: PASSADO, 

PRESENTE E FUTURO 

Olívia Carolina de Resende Ribeiro; Elvis Magno da Silva; Neliva Terezinha Tessaro; Nelson 

Pereira Castanheira 

Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar a configuração do campo dos estudos sobre 

Intraempreendedorismo e construir uma agenda futura. Como metodologia foi realizado um 

estudo bibliométrico. A base de dados foi coletada a partir da Web Of Science. Foram 

incluídos todos os anos da base até Dezembro de 2021. Para a análise dos dados optou-se 

pelo software CiteSpace. Para a construção da agenda de futuras pesquisas considerou-se 

trabalhos publicados em 2020 e 2021. Os resultados sugeriram que: as publicações e as 

citações vêm se expandindo consideravelmente a partir de 2016; o debate predomina nos 

Estados Unidos; os trabalhos possuem característica inter e multidisciplinar; o texto mais 

referenciado pelos artigos da base é Antoncic e Hisrich (2001); por fim, a narrativa do 

Intraempreendedorismo como um fator impulsionador para o sucesso das organizações é a 

que se apresentou dominante no campo, apesar de sua aplicação ser bastante recente. 
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1 Introdução 
 

O Intraempreendedorismo tem sua origem a partir da teoria do empreendedorismo 

proposta por Schumpeter (1934), que entende o empreendedor como agente chave no 

processo de desenvolvimento. Para esse autor, empreendedores são indivíduos que 

introduzem novos produtos e processos. O Intraempreendedorismo (empreendedorismo 

dentro das organizações existentes) trata-se de um componente considerável no 

desenvolvimento organizacional e econômico. Estudiosos e profissionais demonstraram 

interesse no conceito desde o início da década de 1980 devido ao seu efeito benéfico na 

revitalização e no desempenho das empresas (Antoncic & Hisrich, 2001).  

O Intraempreendedorismo se concentra nos níveis: individual, de equipe e 

organizacional (Blanka, 2019; Luu, 2020) e pode ser afetado por fatores: individuais (fatores 

subjetivos de incentivo ao Intraempreendedorismo); organizacionais (fatores internos da 

organização de incentivo ao Intraempreendedorismo) e ambientais (fatores externos da 

organização que incentivam o Intraempreendedorismo) (Arun, Begeç & Okun, 2021; Kumar 

& Parveen, 2021). 

No nível individual, o Intraempreendedorismo é posicionado como uma espécie de 

comportamento proativo que se relaciona à mudança e melhoria organizacional (Gawke; 

Gorgievski & Bakker, 2018). No que tange às pesquisas a nível de equipe e apesar dos 

autores indicarem a necessidade de análise, pesquisas nesse nível são escassas e poucos 

pesquisadores analisam as equipes Intraempreendedoras (Gapp & Fisher 2007). A pesquisa 

com base na abordagem a nível organizacional se atenta aos fatores organizacionais que 

influenciam o comportamento empreendedor dos funcionários e o efeito disso no 

desempenho da empresa (Camelo-Ordaz et al. 2012). Corroborando Blanka (2019) sugere 

que a abordagem ao nível organizacional desempenha um papel vital e influencia os estudos a 

nível individual, indicando a escassez de arcabouço teórico, determinantes e consequências a 

nível de equipe (Blanka, 2019).  



 

 

 

 

A despeito do crescente interesse na temática, o Intraempreendedorismo necessita de 

uma classificação clara dos conceitos relacionados, pois as pesquisas até este momento têm 

se apoiado em muitas abordagens teóricas. Para Blanka (2019), as contribuições no campo 

são fragmentadas, usando várias definições. Não há revisão sistemática que forneça uma 

visão geral do campo (Blanka, 2019). Portanto, este trabalho busca analisar como se 

configura o campo de estudo internacional do Intraempreendedorismo. Para tanto, busca-se 

responder à seguinte questão: Como se configura o campo de estudos em 

Intraempreendedorismo? O objetivo é, pois, analisar como se configura o campo dos estudos 

em Intraempreendedorismo. 

Deste modo, e tendo em vista a necessidade de compreender o campo acerca do 

Intraempreendedorismo de maneira mais abrangente, esta pesquisa apoia-se em um estudo 

bibliométrico. Procurou-se observar, mediante os procedimentos descritos por Chen (2004; 

2006), a Frente de Pesquisa e a Base Intelectual do campo de pesquisa em estudo, analisando 

a configuração inicial do campo de pesquisa, bem como pontos de virada teórica e temas 

emergentes de investigação (Chen, 2006; Liu, 2013). 

 

2 Percurso Metodológico 
 

Este estudo é de caráter bibliométrico, e almeja caracterizar tendências e relações do 

campo de estudos do Intraempreendedorismo. Foi assim delineado, na medida em que o 

estudo bibliométrico é adequado para responder aos questionamentos de pesquisa e auxiliar 

pesquisadores a encontrarem uma base de pesquisas científicas considerável para o campo 

demarcado, além de outros elementos relevantes para o campo. Para Martin (1996) os 

resultados das pesquisas bibliométricas feitas com base em pesquisas revisadas por pares são 

úteis para a avaliação das áreas de pesquisa.  

Deste modo, definiu-se como fonte de dados a base indexadora Web of Science (WoS), 

visto que é prestigiada como uma das mais significativas bases do mundo, pois alcança um 

extenso número de periódicos que são bem avaliados internacionalmente, além disso, compõe 

diversos materiais de distintos campos do saber e dispõe de políticas sérias de inclusão e 

exclusão de periódicos (Duque & Cervantes-Cervantes, 2019). 

Esta pesquisa foi realizada em 19 de janeiro de 2022. Adotou-se os procedimentos de 

coleta e análise de Prado et al. (2016). Como critérios de pesquisa no campo delimitou-se as 

seguintes buscas: (TI=(“intrapreneurship”)) OR TI=(“intrapreneur”) OR 

TI=(“intrapreneurial”), tendo considerado como tipos de documentos apenas os artigos 

abrangendo todas as categorias da Web of Science e todos os anos da base, o período de 1983 

até 2021. 

Ao final da filtragem foram encontrados 258 artigos. Após, os dados foram baixados e 

organizados em planilha eletrônica (Excel) e no EndNote, em seguida foram inseridos e 

analisados no CiteSpace. Enquanto o EndNote é uma ferramenta para armazenagem e 

organização de referências, o CiteSpace é um software Java, que possibilita visualizar e 

analisar redes de citação e cocitação, com o foco de detectar o surgimento de termos 

emergentes, num campo específico (Chen, 2006). Ao longo de todo o procedimento 

aconteceu a estruturação e a sistematização dos dados. 
 

3 Resultados e discussões 
 

Tendo o intuito de exibirmos a orientação das pesquisas, apresentamos através do 

gráfico de frequência as publicações da base de dados por ano, conforme Figura 1. 



 

 

Considerando o período de 1983 até 2021, observa-se que as pesquisas sobre o 

Intraempreendedorismo são relativamente recentes. Não obstante o primeiro artigo da busca 

ter sido publicado em 1983, até por volta de 2011 o número de publicações pode ser 

considerado pequeno, não mudando muito nos demais anos, apresentando crescimento mais 

vertiginoso apenas a partir de 2016. Deste modo, a partir de 2016, o número de publicações 

deu um salto de 13 publicações em 2016 para 43 publicações em 2021, ano com maior 

número de publicações da série histórica. 

Pode-se perceber que além de poucas publicações ao longo do tempo, os artigos que 

ultrapassaram mais de 100 citações foram publicados somente a partir de 2010: (Alpkan et 

al., 2010) com 104 citações; (Camelo-Ordaz et al., 2012) com 138 citações; (Lechevalier; 

Nishimura & Storz, 2014) com 102 citações; (Valsania; Moriano & Molero, 2016) com 102 

citações; e (Razavi & Ab Aziz, 2017) com 187 citações – sendo este o que possui maior 

número desde 1985. O gráfico apresentado na Figura 1 nos possibilita compreender que os 

estudos acerca do Intraempreendedorismo acontecem desde a década de 80, mas as pesquisas 

passaram a ser realizadas amplamente apenas recentemente, mais especificamente a partir de 

2012. 
 

Figura 1. Evolução e tendência das publicações por ano (1985-2021) 

  
Fonte: Elaborado a partir dos dados da Web of Science. 

 

A Tabela 1 expõe os 10 trabalhos mais citados dentre os 258 artigos delimitados que 

representam o campo de estudo (número de citações indicadas na Web of Science). Salienta-

se que, todos os trabalhos pertencem às décadas de 2010 e 2020 sendo, portanto, bem 

recentes. 
 

Tabela 1. Artigos centrais da Frente de Pesquisa  

Título Periódico Referência Cit. 

1. The dynamics between entrepreneurial 

orientation, transformational leadership, and 

intrapreneurial intention in Iranian R&D sector 

International Journal of 

Entrepreneurial Behavior 

& Research  

Razavi e Ab 

Aziz (2017) 
187 

2. The effect of international intrapreneurship on 

firm export performance with driving force of 

organizational factors 

Journal of Business & 

Industrial Marketing 

Dung e Giang 

(2021) 
173 

3. Unpacking the black box How intrapreneurship 

intervenes in the intellectual capital-

performance relationship? 

Journal of Intellectual 

Capital 

Asiaei et al.  

(2021) 
154 

4. The effect of internal corporate social 

responsibility practices on pharmaceutical firm's 

Journal of Organizational 

Change Management 

Luu 

(2020) 
154 
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performance through employee intrapreneurial 

behaviour 

5. The bottleneck of intrapreneurship: are social 

positions and held expectations constraints in 

organizations' entrepreneur process? A 

conceptual view 

Journal of 

Entrepreneurship in 

Emerging Economies 

Begeç e Arun 

(2021) 
146 

6. The intrapreneur and innovation in creative 

firms 

International Small 

Business Journal-

Researching 

Entrepreneurship 

Camelo-Ordaz 

et al. 

(2012) 

138 

7. Intrapreneurship to engage employees: role of 

psychological capital 
Management Decision 

Pandey; Gupta e 

Hassan (2021) 
137 

8. The intrapreneurial employee: toward an 

integrated model of intrapreneurship and 

research agenda 

International 

Entrepreneurship and 

Management Journal 

Neessen et al. 

(2019) 
135 

9. The effect of transformational leadership on 

nonfamily international intrapreneurship 

behavior in family firms: the mediating role of 

psychological empowerment 

Journal of Asian 

Business and Economic 

Studies 

Huynh (2021) 134 

10. The effect of internal corporate social 

responsibility practices on firm performance: the 

mediating role of employee intrapreneurial 

behaviour 

Review of Managerial 

Science 

Giang e Dung  

(2021) 
131 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da Web of Science. 

 

Ao analisarmos os trabalhos centrais da Frente de Pesquisa, podemos sugerir que são 

direcionados ao entendimento, em grande medida, do Intraempreendedorismo no apoio aos 

esforços das organizações para revitalizar seus negócios, inovar, adaptar-se às mudanças em 

seus ambientes internos e externos e garantir seu desempenho (Skarmeas, Lisboa & 

Saridakis, 2016). Os artigos, em geral tem como foco o ambiente organizacional, e analisam 

o tema com a aplicação e aderência de múltiplos teorias e contextos.  

Cinco (5) artigos da Frente de Pesquisa se dedicaram a relacionar o 

Intraempreendedorismo com teorias da Estratégia Empresarial: Razavi e Ab Aziz (2017); 

Dung e Giang (2021); Asiaei et al. (2021); Camelo-Ordaz et al. (2012); Neessen et al. (2019). 

Os artigos, no geral, limitam-se aos efeitos do Intraempreendorismo sobre o Desempenho dos 

Negócios, como o Desempenho de Inovação, o Desempenho Exportador e o Desempenho 

Geral da empresa. O primeiro se preocupa com a relação entre Orientação Empreendedora e 

Intenções Intraempreendedoras, usando a Liderança Transformacional como uma variável 

moderadora. No segundo artigo os autores se preocuparam com duas atividades de 

Intraempreendedorismo Internacional, o comportamento de renovação estratégica de 

funcionários e o comportamento de novos negócios e sua influência no Desempenho 

Exportador de Pequenas e Médias Empresas. A terceira pesquisa apresenta um modelo em 

que o Intraempreendedorismo mobiliza recursos para desencadear o Desempenho da 

Empresa. O quarto artigo propõe entender como as características demográficas e os valores 

pessoais do intraempreendedor influenciam o Desempenho da Inovação. E, por fim, o último 

artigo da Frente de Pesquisa propõe um modelo abrangente de Intraempreendedorismo no 

qual os autores integram uma nova definição, dimensões e determinantes aplicáveis a 

funcionários individuais.  

Dando sequência, três (3) artigos discutem temas que se dispõem a esclarecer as 

relações comportamentais, sociais e psicológicas do Intraempreendedorismo: Begeç e Arun 

(2021); Pandey, Gupta e Hassan (2021); Huynh (2021). O primeiro buscou desenvolver 

argumentos conceituais sobre Intraempreendedorismo em relação à teoria dos papéis, os 

autores adotaram a perspectiva estrutural e interacionista da sociologia para compreender o 



 

 

conceito de Intraempreendedorismo, porque os intraempreendedores vivem em uma 

sociedade e moldam seu curso de acordo com as expectativas dos outros. O segundo 

procurou examinar o papel mediador do capital psicológico (PsyCap) na relação entre 

Intraempreendedorismo e engajamento no trabalho. O terceiro artigo, dos que se dispõem a 

esclarecer as relações comportamentais, sociais e psicológicas do Intraempreendedorismo, 

busca revelar os efeitos da liderança transformacional no Intraempreendedorismo 

internacional de funcionários não familiares com o papel mediador do empoderamento 

psicológico. 

Por fim, dois (2) artigos discutem temas que se referem à Sustentabilidade, mais 

especificadamente, práticas de Responsabilidade Social Corporativa: Luu (2020); Giang e 

Dung (2021). O primeiro discute a relação entre as práticas internas de Responsabilidade 

Social Corporativa percebidas pelos funcionários, e o Desempenho das Empresas, tendo o 

comportamento intraempreendedor dos funcionários como uma variável mediadora. O 

segundo, assim como o primeiro, buscou esclarecer a relação entre as práticas internas de 

Responsabilidade Social Corporativa e o desempenho da empresa com o papel mediador do 

comportamento intraempreendedor de dois funcionários, comportamento de renovação 

estratégica e comportamento de empreendimento de novos negócios. 

No que se refere aos países com maior número de trabalhos da base de dados, podemos 

evidenciar, na América do Norte, os Estados Unidos com 36 trabalhos publicados, tendo o 

início de registro das pesquisas em 1988. Na Europa, encontramos os seguintes países: 

Espanha, Alemanha, Holanda, Itália, Inglaterra, Portugal, França e Finlândia com 26, 14, 13, 

13, 11, 11, 9 e 8 artigos publicados, e com início dos registros em: 2009, 2014, 2008, 2014, 

2014, 2012, 2010 e 2009, respectivamente. Na Ásia, temos a Malásia com 15 artigos e início 

em 2011 e a China com 11 artigos publicados e início em 2010. A Turquia fica entre a Ásia e 

a Europa com 15 artigos e início em 2009. Esses dados estão descritos no Quadro 1. 
 

Quadro 1. Frequência de publicação por país 

País Freq. Início Centralidade 

Estados Unidos 36 1988 0.00 

Espanha 26 2009 0.00 

Malásia 15 2011 0.00 

Turquia 15 2009 0.00 

Alemanha 14 2014 0.00 

Holanda 13 2008 0.00 

Itália 13 2014 0.00 

China 11 2010 0.00 

Inglaterra 11 2014 0.00 

Portugal 11 2012 0.00 

França 9 2010 0.00 

Finlândia 8 2009 0.00 

Fonte: Elaborada a partir do CiteSpace. 

 

Pode-se perceber por meio do Quadro 1 que há pouca representatividade de países 

desenvolvidos e/ou subdesenvolvidos, na medida em que os trabalhos mais representativos se 

concentram, essencialmente, em países desenvolvidos. 

A Figura 2 apresenta a co-autoria entre os países. A centralidade trata-se do número 

de publicações com os demais países, assim, o tamanho do nó aponta a centralidade do país, 

quanto maior a centralidade, maior também é o número de publicações com os demais países. 

Os países mais centrais são Estados Unidos, Espanha, Malásia e Alemanha. 
 



 

 

Figura 2. Rede de coautoria entre países 

 
Fonte: Elaborada a partir do CiteSpace. 

 

A associação com outros países é importante para elevar o contexto dos trabalhos. 

Especialmente no campo do Intraempreendedorismo, essa associação permite a estruturação 

de pesquisas que levem em consideração comportamentos e práticas distintos, sendo que cada 

país tem seus espaços organizacionais singulares. 

A rede da Figura 3 apresenta as categorias com maior contagem de co-ocorrências. O 

tamanho do nó se relaciona com a quantidade de artigos em cada categoria. 
 

Figura 3. Categorias do banco de dados da coleção principal da Web Of Science 

 
Fonte: Elaborada a partir do CiteSpace. 

 

 É importante ressaltar, a partir da Figura 3, a representatividade dos trabalhos 

indexados especificadamente na categoria de Negócios. Os demais, na sua maioria, 

perpassam categorias que envolvem questões sociais e humanas. A análise das categorias do 

banco de dados da coleção principal da Web Of Science, se faz pertinente, na medida em que 

abre luz acerca da importância do Intraempreendedorismo, em ambientes nos quais, nós seres 

humanos precisaremos nos readequar, na medida em que o mundo muda cada vez mais 

rápido e se torna mais competitivo e interconectado, deste modo, indivíduos que empreendem 

em seus ambientes se tornarão cada vez mais importantes para a manutenção das empresas.  

 Seguindo as análises, ao que se refere aos periódicos mais representativos da Frente 

de Pesquisa, apreende-se na Tabela 2 os periódicos que mais publicaram trabalhos que se 

referem ao Intraempreendedorismo. Nota-se na Tabela 2 que os periódicos mais 

representativos são o Journal of Business Venturing com frequência de 153 e fator de 

impacto de 12.065 e o Entrepreneurship Theory and Practice com frequência de 141 e fator 



 

 

de impacto de 10.075, o que mostra a importância desses periódicos para o campo. Os demais 

periódicos, são também importantes e não mostram muita discrepância acerca de sua 

frequência. No geral, é um conjunto importante de fontes de dados para o estudo do 

Intraempreendedorismo.  

 
Tabela 2. Periódicos mais representativos da Frente de Pesquisa (journal co-citation network) 

Periódico Ano Frequência Fator de Impacto 

1. Journal of Business Venturing 1990 153 12.065 

2. Entrepreneurship Theory and Practice 1998 141 10.075 

3. Strategic Management Journal 2003 115 8.641 

4. Academy of Management Review 1990 113 12.638 

5. Academy of Management Journal 2001 111 10.194 

6. Journal of Management 2009 99 11.790 

7. Journal of Small Business and Enterprise 

Development 

2006 
77 - 

8. International Entrepreneurship and Management 

Journal 

2013 
75 - 

9. Small Business Economics 2011 71 8.164 

10. Management Decision 2011 68 4.957 

11. Management Science 2000 67 4.883 

12. Administrative Science Quarterly 1990 64 11.113 

13. Journal of Applied Psychology 2001 63 7.429 

14. Journal of Business Research 2013 59 7.550 

Fonte: Elaborada a partir do CiteSpace. 

 

Cabe aqui destacar que oito (8) dentre os 10 trabalhos mais citados da base de dados e 

exibidos na Tabela 1 não estão publicados em nenhum dos journals listados na Tabela 2. A 

Tabela 2 ainda indica que, a maioria, ou seja, treze (13) dos periódicos são próprios da área 

de Negócios. O único periódico que não é da área de Negócios é o Journal of Applied 

Psychology, que se refere à área de Psicologia.  

Dando sequência à análise, um resultado bibliométrico relevante é a identificação dos 

artigos mais citados por área. Esses trabalhos podem revelar temas significativos para o 

campo, indicando possíveis tendências, além de definições relevantes. Assim, o Quadro 2 

exibe os 10 trabalhos mais citados, os quais foram publicados a partir de 2001, o que reforça 

a ideia de um campo crescente e em construção. 
 

Quadro 2. Áreas e artigos mais citados 
Área Freq. Mais Citado da Base de Dados Referência 

Business 531 
Intrapreneurship: Construct Refinement and 

Cross-Cultural Validation 

Antoncic e Hisrich 

(2001) 

Business; Management 194 

Organizational support for intrapreneurship 

and its interaction with human capital to 

enhance innovative performance 

Alpkan et al. 

(2010) 

Business; Management 178 

Innovation for Inclusive Business: 

Intrapreneurial Bricolage in Multinational 

Corporations 

Halme, Lindeman 

e Linna (2012) 

Business 147 Intrapreneurship or entrepreneurship? Parker (2011) 

Business; Management 90 

The influence of transformational leadership 

and organizational identification on 

intrapreneurship 

Moriano et 

al.(2014) 

Business; Economics; 

Management 
90 

Intrapreneurial intentions versus 

entrepreneurial intentions: distinct 

constructs with different antecedents 

Douglas e 

Fitzsimmons(2013) 

Computer Science, 77 Employee satisfaction, intrapreneurship and Antoncic e 



 

 

Interdisciplinary 

Applications; 

Engineering, Industrial 

firm growth: a model Antoncic (2011) 

Computer Science, 

Interdisciplinary 

Applications; 

Engineering, Industrial 

74 
Intrapreneurship: a comparative structural 

equation modeling study 
Antoncic (2007) 

Psychology, Applied 69 

Employee intrapreneurship and work 

engagement: A latent change score 

approach 

Gawke, Gorgievski 

& Bakker(2017) 

Computer Science, 

Interdisciplinary 

Applications; 

Engineering, Industrial 

68 

Information technology‐enabled 

intrapreneurship culture and firm 

performance 

Benitez-Amado, 

Llorens-Montes & 

Perez-Arostegui 

(2010) 

Fonte: elaborado pela autora a partir do Citespace. 

 

A fim de examinar as definições de Intraempreendedorismo existentes nos trabalhos 

mais citados dentre o corpus da investigação, indicamos que Antoncic e Hisrich (2001) 

entendem que uma definição mais ampla de Intraempreendedorismo compreenda-o como o 

empreendedorismo dentro de uma organização existente. Os autores discutem e validam um 

modelo que leva em consideração: (a) as quatro (4) dimensões do Intraempreendedorismo – 

novos negócios; inovação; autorrenovação e proatividade -; (b) as medidas-chave adotadas 

em trabalhos anteriores – a primeira a ENTRESCALE que pretende medir a orientação geral 

de uma empresa para o empreendedorismo e a segunda escala de empreendedorismo 

corporativo que destina-se a medir o engajamento da corporação em atividades de 

empreendedorismo corporativo -, e por fim, ainda levam em consideração (c) os antecedentes 

e consequências do Intraempreendedorismo - ambiente e organização. 

 Para Alpkan et al. (2010) o Intraempreendedorismo como um ambiente 

organizacional adequado, onde os intraempreendedores podem facilmente acessar os recursos 

e condições organizacionais necessários para desenvolver e implementar ideias e projetos 

inovadores. Os autores investigaram os efeitos diretos e interativos do suporte organizacional 

e do capital humano no desempenho inovador das empresas. 

Halme, Lindeman e Linna (2012) definem o como um processo pelo qual os 

indivíduos dentro das organizações buscam novas oportunidades e se afastam do habitual, em 

um espírito de empreendedorismo. Os autores consideram que ao perseguir suas iniciativas, 

os intraempreendedores vão além das limitações e limites convencionais e assumem riscos 

adicionais que outros funcionários não estariam preparados para considerar.  

Para Parker (2011) o Intraempreendedorismo é a prática de desenvolver um novo 

empreendimento dentro de uma organização existente, para explorar uma nova oportunidade 

e criar valor econômico. O trabalho desenvolve argumentos teóricos e hipóteses testáveis 

sobre os fatores que promovem o Intraempreendedorismo nascente em relação ao 

empreendedorismo nascente. Esses argumentos baseiam-se principalmente em contribuições 

da teoria do capital humano e da teoria do incentivo (agência). 

Moriano et al. (2014) assumem que o Intraempreendedorismo é um termo usado para 

descrever comportamentos empreendedores dentro de uma organização existente (Antoncic 

& Hisrich, 2001). Os autores examinaram a influência dos estilos de liderança do gerente no 

comportamento intraempreendedor dos funcionários e o papel mediador da identificação 

organizacional. 

O trabalho de Douglas e Fitzsimmons (2013) apesar de não definir o 

Intraempreendedorismo, analisa se o empreendedorismo individual e o 

Intraempreendedorismo corporativo são vistos pelos indivíduos como comportamentos 

empreendedores separados e distintos, além de verificar se os antecedentes das intenções 



 

 

intraempreendedoras são iguais ou diferentes dos antecedentes das intenções empreendedoras 

individuais.  

O Intraempreendedorismo para Antoncic e Antoncic (2011) pode ser definido em 

termos mais amplos, como o empreendedorismo dentro de uma organização existente, e que 

inclui, comportamentos e orientações empreendedoras das organizações existentes. Os 

autores apresentam um modelo que lança luz sobre as ligações entre satisfação dos 

funcionários, Intraempreendedorismo e crescimento da empresa. 

Em termos gerais, Antoncic (2007) entende que o Intraempreendedorismo é o 

empreendedorismo dentro de uma organização existente e pode ser visto como um processo 

pelo qual os indivíduos dentro das organizações buscam oportunidades sem levar em conta os 

recursos que controlam. O trabalho do autor procurou ilustrar o construto 

Intraempreendedorismo com seus preditores e consequências por meio de um modelo. 

Gawke, Gorgievski e Bakker (2017) entendem o Intraempreendedorismo como 

comportamentos de agente e antecipação de um funcionário individual com o objetivo de 

criar novos negócios para a organização (ou seja, comportamento de risco) e melhorar a 

capacidade de uma organização de reagir a avanços internos e externos (ou seja, 

comportamento de renovação estratégica). Com base na teoria de demandas de recursos de 

trabalho, os autores levantaram a hipótese de que o Intraempreendedorismo do funcionário 

constrói recursos pessoais ao longo do tempo, o que, por sua vez, promove o engajamento no 

trabalho. 

Benitez-Amado, Llorens-Montes & Perez-Arostegui (2010) destacam e conceituam a 

cultura do Intraempreendedorismo como a capacidade da empresa de desenvolver um 

ambiente de trabalho que incentive a criatividade, a inovação e o empreendedorismo. Os 

autores analisaram as relações de dois tipos de tecnologia da informação (TI) (TI tecnológico 

e recursos de TI gerencial) com a cultura de Intraempreendedorismo e o desempenho da 

empresa.  

A análise da cocitação de autores está relacionada com os autores referenciados pelos 

artigos da busca. Uma cocitação ocorre quando um artigo cita dois autores ao mesmo tempo. 

Os autores mais cocitados podem ser considerados importantes, pois são citados por uma 

grande quantidade de trabalhos e, portanto, compõem o mainstream de pesquisas 

relacionadas ao Intraempreendedorismo. A Figura 4 mostra os autores mais cocitados. O 

tamanho do nó se relaciona com a frequência de cocitação, quanto maior a frequência de 

citação maior será o nó.  
 

Figura 4: Rede de autores citados nos 258 artigos 

 
Fonte: Elaborada a partir do CiteSpace. 

 



 

 

A partir de uma análise mais interna das pesquisas da base, verifica-se a rede dos 

autores mais citados que residem dentro dos 258 artigos. O autor mais citado da base 

analisada, com frequência de 130 vezes e um elevado grau de centralidade, Antoncic (2006) 

surge no topo do ranking por contagem de citações e influência no campo, apesar dos mais de 

dez (10) anos de sua publicação.  O segundo mais citado é Pinchot (1986) com frequência de 

112 vezes e elevado grau de centralidade e, por fim, Zahra (2006) surge na terceira colocação 

dentre os mais citados, com frequência de 79 e elevado grau de centralidade.  

Dando sequência às análises, a Figura 5 expõe a rede de cocitação dos artigos do 

banco de dados, ou seja, as referências adotadas pelos artigos da busca.  

 
Figura 5. Rede cocitação 

 
Fonte: Elaborada a partir do CiteSpace. 

 

Constata-se que os trabalhos mais referenciados têm menos de 8 anos, sendo 

considerados recentes, o que é distinto de outros campos mais maduros do conhecimento. As 

pesquisas apresentadas na Figura 5 não fazem parte das pesquisas referenciadas na Tabela 1 

que abrange os artigos mais citados. No campo do Intraempreendedorismo, a Frente de 

Pesquisa – artigos mais citados da base – não coincide com a base intelectual. Pode-se 

sugerir, portanto, que este fato possa estar relacionado à área original do 

Intraempreendedorismo, que segundo Blanka (2019) trata-se de um subcampo do 

empreendedorismo. 

Os trabalhos que surgiram na Figura 5 versam sobre o Intraempreeendedorismo, tanto 

em nível individual, quanto no nível corporativo. Blanka (2019), por exemplo, realiza uma 

revisão sistemática acerca da perspectiva do Intraempreendedorismo de nível individual. Ao 

distinguir entre empreendedorismo corporativo, orientação empreendedora e 

Intraempreendedorismo, o artigo posiciona claramente o Intraempreendedorismo como 

conceito de nível individual. O trabalho de Gawke, Gorgievski & Bakker (2017) buscou 

elucidar, a partir da teoria de demandas-recursos de trabalho, a hipótese de que o 

Intraempreendedorismo do funcionário constrói recursos pessoais ao longo do tempo, o que, 

por sua vez, promove o engajamento no trabalho. O trabalho de Valsania, Moriano & Molero 

(2016) teve como objetivo analisar a relação da liderança autêntica com o comportamento 

intraempreendedor dos funcionários e os processos intervenientes. Para os autores a 

identificação organizacional dos funcionários e o empoderamento organizacional mediam a 

relação entre a liderança autêntica e os comportamentos intraempreendedores dos 

funcionários. Por sua vez, Neessen et al. (2019) realizaram uma revisão sistemática da 

literatura, e propuseram uma nova definição de Intraempreendedorismo que enfatiza sua 

natureza multinível, além de, um modelo abrangente de Intraempreendedorismo, no qual, os 

autores integraram a nova definição, dimensões e determinantes aplicáveis a funcionários 



 

 

individuais. E, por fim, Woo (2018) propôs descobrir os antecedentes do 

Intraempreendedorismo. Com base na teoria da construção de carreira e estudos de 

personalidade, examinou os efeitos mediadores da adaptabilidade de carreira na relação entre 

traços de personalidade e Intraempreendedorismo. 

Pode-se observar, consequentemente, que os trabalhos mais cocitados pelos artigos da 

base de dados se relacionam com o Intraempreendedorismo, tanto individual, quanto 

organizacional. Este fato indica possibilidades para novas pesquisas que mapeiem e 

aprofundem o entendimento do campo para a distinção dos conceitos no interior do campo, 

podendo ser desenhados subcampos de um campo maior que é o Intraempreendedorismo.  

 

4 Agenda de pesquisa para o Intraempreendedorismo 

 

Com o intuito de construir uma agenda de pesquisas futuras, optou-se por levar em 

consideração as indicações de pesquisas exibidas nos artigos publicados nos anos de 2020 e 

2021 – por serem mais recentes -, além dos insights obtidos ao longo da construção desta 

pesquisa. Importante dizer que nem todos os artigos apresentaram sugestões de pesquisas 

futuras. Deste modo, a agenda foi elaborada a partir dos temas que apareceram nos dois (2) 

anos, o que resultou em três (3) tópicos de sugestões de pesquisas futuras, que se dividem nos 

fatores do Intraempreendedorismo: Individual; Organizacional e Ambiental. 

 
Quadro 3.  Agenda e sugestões para futuras pesquisas 

Individual Organizacional Ambiental 

Teorias Comportamentais Inovação e Tecnologia Políticas Públicas 

Alam et al. (2020); Bani-Mustafa et al. 

(2021); Chandra e Mathur (2021); 

Mahmoud, Ahmad e Poespowidjojo 

(2020); Badoiu, Segarra-Cipres e 

Escrig-Tena (2020); Do e Luu (2020); 

Dung e Giang (2021); Gerards, van 

Wetten e van Sambeek (2021); Giang e 

Dung (2021); Kumar e Parveen (2021); 

Arun; Begeç e Okun (2021) 

Ambos e Tatarinov (2021); Atallah, 

Bousmah e Fuentes (2021); Bulmash e 

Winokur (2020); Curtis, Chui e Pavur 

(2020); Farrukh, Meng e Raza (2021); 

Markopoulos, Aggarwal e Vanharanta 

(2020); Wan, Liu e Wang (2020); 

Vassilakopoulou e Grisot (2020); Wan e 

Liu (2021); Patzmann (2021) 

Chahine (2021); Emas e 

Jones (2021) 

Inteligência Emocional  Capital Intelectual Regras Sociais 

Aranega, Nunez e Sanchez (2020) Asiaei et al. (2021) Elert e Stenkula (2020) 

Religiosidade Capacidades Intraempreendedoras Liderança Espiritual 

Farrukh et al. (2021) Audretsch et al. (2021) Usman et al. (2021) 

Teorias Cognitivas Estratégia   

Ferraz et al. (2021); Marques et al. 

(2021); Natividade et al. (2021) 

Azis e Amir (2020); Guerrero, Heaton e 

Urbano (2021); Klofsten, Urbano e 

Heaton (2021)   

Empoderamento Teorias Institucionais   

Mahmoud, Ahmad e Poespowidjojo 

(2021); Huynh (2021) 

Belair-Gagnon, Lewis e Agur (2020); 

Ljunge e Stenkula (2021)   

Capital Psicológico Cultura   

Pandey, Gupta e Hassan (2021); Seok, 

Ching e Ismail (2020) 

Bicer e Pekkan (2020); Daryono, 

Wahyudi e Suharnomo (2021); Neessen 

et al. (2021); Poduska et al. (2020); 

Rambakus, Hoque e Proches (2020)   

Aprendizagem Recursos Humanos   



 

 

Rosenow-Gerhard (2021); Soncin e 

Arnaboldi (2021) 

Canet-Giner et al. (2020); Chakrabarty 

(2021); Escriba-Carda et al. (2020); 

Giner et al. (2020); Peyravi et al. (2021)   

Habilidades Agência e estrutura   

van Wetten, Gerards e Grip (2020) Deprez, Peeters e Gorgievski (2021)   

Psicologia Social/Teoria dos Papéis Responsabilidade Social Corporativa   

Begeç e Arun (2021); Okun, Arun e 

Begeç (2020) 

Giang e Dung (2021); Luu (2020); 

Tavakoli e De Sisto (2021)   

Gênero Empoderamento Organizacional   

Zhang et al. (2020) 
Moghaddas, Tajafari e Nowkarizi 

(2020);   

 Liderança   

 Ozsungur (2020);    

Fonte: Elaborado a partir dos artigos centrais da Frente de Pesquisa. 

 

O primeiro se relaciona com os determinantes Individuais, que tratam-se de fatores 

subjetivos de incentivo ao Intraempreendedorismo, ou seja, incentivos internos daquele 

indivíduo que preenche plenamente o papel empreendedor dentro de uma grande 

organização. O Intraempreendedorismo assume que os indivíduos diferem em suas 

habilidades para desenvolver oportunidades emergentes por meio de experiência, 

treinamento, escolaridade e configurações sociais nacionais (Holmes & Schmitz, 1990). 

Esses diferentes contextos têm incentivos para se especializar em suas expectativas e 

negociar entre si de uma perspectiva individual. Os estudos sugerem pesquisas em torno de: 

Teorias comportamentais analisando o comportamento humano, através de múltiplas áreas e 

teorias; Teorias Cognitivas examinando se os estilos cognitivos promovem o 

Intraempreendedorismo e a inovação, em diversas áreas e contextos; Inteligência Emocional 

analisando a implementação de programas que desenvolvam a inteligência emocional, tendo 

o objetivo de desenvolver a autoconsciência com vistas a melhorar o ambiente de trabalho, 

analisando em múltiplos contextos e culturas; Religiosidade investigando o impacto da 

religiosidade e da Religião nos comportamentos intraempreendedores dos indivíduos; 

Empoderamento examinando por meio de estudos longitudinais os efeitos da liderança; 

Capital Psicológico analisando o papel do capital psicológico e do autocapital 

intraempreendedor no engajamento no trabalho e na satisfação com a vida sugerindo um 

estudo longitudinal; Aprendizagem analisando por meio de estudos longitudinais, como uso 

de laboratórios de inovação podem criar um cenário específico de aprendizagem no contexto 

do local de trabalho para seus participantes; Habilidades, analisando os efeitos do 

recrutamento focado em habilidades intraempreendedoras, investigando o desempenho de 

novos contratados com diferentes habilidades intraempreendedoras em inovação de produtos 

e serviços e inovação de processos; Psicologia Social analisando a teoria dos papéis, mais 

especificamente, as formas, intensidade, capacidade, duração, formalização e diferenças de 

interpretação das expectativas;  Gênero, analisando as influências das redes de relações no 

funcionamento social, que na China trata-se do Guanxi, em diversos outros países. 

O segundo se relaciona com os determinantes Organizacionais, que tratam-se de 

fatores internos da organização que incentivam o Intraempreendedorismo, ou seja, todos os 

fatores que direta ou indiretamente influenciam a ação intraempreendedora no interior da 

organização, pois, segundo Alam et al. (2020), o papel organizacional tem efeitos sobre o 

engajamento dos indivíduos no Intraempreendedorismo. Nesse sentido, o 

Intraempreendedorismo refere-se a avenidas 'empreendedoras' dentro dos limites da atividade 

organizacional (Bulmash & Winokur, 2020). Os estudos identificados na agenda de pesquisa 

sugerem trabalhos em torno de: Inovação e Tecnologia analisando os diferentes tipos de 



 

 

inovação, a paixão pela invenção, as tecnologias que incluem a Inteligência Artificial e o Big 

Data com diversas possibilidades e direcionamentos; Capital Intelectual investigando através 

de estudos longitudinais a inter-relação entre Intraempreendedorismo, Capital Intelectual e 

desempenho financeiro; Capacidades Intraempreendedoras explorando melhor o conceito; 

Estratégia, analisando a implementação das estratégias empresariais voltadas para a 

promoção do Intraempreendedorismo, adotando distintas teorias, contextos e áreas; Teorias 

Institucionais explorando as lógicas e os fatores institucionais que influenciam a ação 

intraempreendedora; Cultura, analisando o seu impacto no desenvolvimento da cultura para a 

mudança, considerando diferentes aspectos, incluindo o tipo de implementação (interna ou 

externa), desenho organizacional, dentre outros; Recursos Humanos, analisando como as 

práticas de gestão de Recursos Humanos orientam o comportamento intraempreendedor e a 

inovação organizacional em diversos segmentos; Agência e Estrutura, explorando os fatores 

de agência que contribuem para o Intraempreendedorismo; Responsabilidade Social 

Corporativa, investigando a relação entre as práticas internas de responsabilidade social 

corporativa (RSE) e o comportamento intraempreendedor; Empoderamento Organizacional, 

investigando  seu efeito no Intraempreendedorismo em distintos contextos e segmentos; 

Liderança, analisando os efeitos da liderança no engajamento no trabalho, 

Intraempreendedorismo e comportamento de inovação em organizações de direito público e 

privado. 

Por fim, o terceiro se relaciona com os determinantes Ambientais, que tratam-se de 

fatores externos da organização que incentivam o Intraempreendedorismo. Para Arun, Begeç 

e Okun (2021) o Intraempreendedorismo não é apenas empreendedorismo nas organizações, 

mas também é regido pelas combinações específicas de circunstâncias geralmente fora do 

ambiente organizacional, como famílias, colegas de trabalho e amigos. Os estudos 

identificados na agenda de pesquisa sugerem trabalhos em torno de: Políticas Públicas, 

analisando o Intraempreendedorismo na Administração Pública e em Políticas Públicas, 

direcionando o olhar para múltiplos esferas, contextos e políticas; Regras Sociais, analisando 

como as regras da sociedade e as regras da empresa interagem para produzir diferentes 

resultados intraempreendedores; Liderança Espiritual analisando a influência da liderança 

espiritual nos comportamentos intraempreendedores dos funcionários. 
 

5 Considerações Finais 
 

Os resultados e as discussões realizadas neste artigo permitiram um entendimento do 

horizonte do que vem sendo pesquisado sobre o Intraempreendedorismo no mundo, o que nos 

permite sugerir uma linha mestra dos artigos, autores e periódicos centrais para o campo de 

pesquisa do Intraempreendedorismo. Ao apresentarmos uma possível agenda de pesquisas, 

apoiada nas pesquisas internacionais mais recentes, este trabalho apresenta lacunas e 

oportunidades de novos pontos a serem estudados. Portanto, a principal contribuição desta 

pesquisa consiste em elucidar o estado da arte desse campo em construção.  

De maneira geral, é possível observar que o campo de estudo do 

Intraempreendedorismo é bastante recente, podemos verificar este fato a partir das referências 

que incluem as mais citadas, essas mostram-se bem recentes. Além disso, o número de 

publicações obteve crescimento mais vertiginoso apenas a partir de 2016. Quando 

verificamos os países, foi possível constatar  que os países mais centrais produtores de 

pesquisas sobre o Intraempreendedorismo são Estados Unidos, Espanha, Malásia e 

Alemanha. 

Finalmente, indicamos uma agenda para futuras pesquisas a partir das revisões de 

literatura. Indicamos, ainda, que se faz necessário a realização de revisões sistemáticas 

concentradas em âmbito nacional, tendo o propósito de examinar o que vem sendo trabalhado 



 

 

no Brasil sobre o Intraempreendedorismo, visto que o país tem pouca representação na base 

internacional. Além disso, é importante analisar a agenda de pesquisa dos trabalhos mais 

recentes no âmbito nacional em conjunto com a apresentada neste artigo tendo o intuito de 

verificar como o campo do Intraempreendedorismo deve caminhar nos próximos anos no 

Brasil e no mundo. 
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Resumo: Este estudo buscou avaliar a relação entre os estilos de liderança e o 

comprometimento organizacional dos contadores que trabalham de forma remota. Teve 

abordagem quantitativa, descritiva, survey e de corte transversal. Foram utilizadas técnicas 

descritivas e correlacionais na análise dos dados. Participaram 184 contadores. Nos resultados, 

a liderança transformacional mostrou correlação positiva significativa somente com índice de 

comprometimento e comprometimento afetivo-normativo. A liderança transacional, mostrou 

relação significativa com todas as variáveis de comprometimento, entretanto, relações inversas. 

Já a liderança laissez-faire apresentou relação positiva com comprometimento instrumental-

normativo e relações negativa com comprometimento afetivo-normativo e com o índice de 

comprometimento 

 

Palavras-chave: Liderança. Comprometimento. Trabalho remoto. 

 

1 Introdução 

 

Tradicionais modelos organizacionais burocráticos e hierárquicos de organização do 

trabalho estão sendo fortemente criticados por serem inflexíveis, dificultando uma resposta ágil 

para o desenvolvimento de bens e serviços. Consequentemente, as organizações começaram a 

reconsiderar essas abordagens e explorar o potencial oferecido pela tecnologia moderna para 

mudar o contexto do trabalho, utilizando, por exemplo, os recursos tecnológicos para 

transcender distâncias geográficas, culturais e limites temporais, potencializando o aumento da 

colaboração entre organizações e seus membros (Vilarinho, Paschial, & Demo, 2021). 

Dentre as mudanças ocorridas no contexto organizacional, encontram-se as 

implantações de unidades com estruturas organizacionais remotas, fortemente baseadas no 

home-ofifce. A distância física vem desafiando os líderes a gerirem suas equipes remotamente, 

tornando essa função ainda mais complexa. Dentre os inúmeros desafios em se administrar 

equipes à distância, ressalta-se a dificuldade de acompanhar o desempenho e comportamento 

dos indivíduos, além da comunicação, que, geralmente, só ocorre por meio de ferramentas 

tecnológicas (Rocha, & Amador, 2018). O home office, de acordo com Taschetto e Froehlich 

(2019), proporciona práticas de trabalho diferentes das convencionais, que possibilitam maior 

autonomia e flexibilidade. Corroboram com a ideia Oliveira, Gomide Jr. e Poli (2020) ao 

enfatizarem que as pessoas constituem ativos intangíveis importantes para as entidades e, 

administrá-las tornou-se um dos grandes desafios para os gestores que buscam a valorização, 

satisfação e condições para o bom desempenho de sua equipe, identificando estratégias eficazes 

na promoção do bem-estar no ambiente de trabalho. 

A busca por líderes com capacidades para atuar com equipes remotas tende a se 

expandir entre as organizações, principalmente, considerando o cenário atual, que por causa da 



 

 

pandemia da Covid-2019 provocou profundas mudanças organizacionais em todo o mundo. De 

acordo com Filardi, Castro e Zanini (2020), o distanciamento social, usado atualmente como 

parte das medidas de redução da disseminação da Covid-19, é substanciado para o aumento do 

home-office. Os referidos autores sustentam que as perspectivas da retomada das atividades 

econômicas após a pandemia devem levar em conta as novas modalidades de trabalho que 

emergiram de forma marcante no período de isolamento e que, muito provavelmente, serão 

mais utilizadas, o que reforça a necessidade de estudos que quantifiquem e localizam essas 

novas possibilidades de trabalho, como o trabalho remoto. 

Diversos estudos internacionais relacionam os temas de comprometimento 

organizacional e liderança. Entre eles, destacam-se: Mehta e Maheshwari (2013); Yozgat, 

Serim e Dikmen (2014); Colbert, Barrick e Bradley (2014); Weymer, Schuber, Eskenazi e 

Martins (2018). No contexto brasileiro os estudos de Maciel e Nascimento (2013); Fernandes, 

Siqueira e Vieira (2014), Nogueira, Costa e Claro (2015); Zanini, Santos e Lima (2015) 

trabalharam os temas comprometimento e liderança, porém não de forma conjunta, como este 

estudo se propõe. Assim como a liderança, há tempos o grau de comprometimento das pessoas 

no trabalho vem sendo tratado como elemento fundamental para o alcance de melhores 

resultados nas empresas privadas e maior eficiência e eficácia na prestação de serviços pelos 

órgãos públicos (Lizote, Verdinelli, & Nascimento, 2017). 

O contexto da nova economia evidencia um cenário transformador, devendo os 

empreendimentos adaptarem-se com rapidez para sua continuidade, trabalhando desta forma, 

na busca contínua do desenvolvimento de liderança, voltada à satisfação das necessidades 

internas e externas. Os contadores ocupam uma posição estratégica para as empresas, pois as 

suas atividades estão relacionadas com planejamento, acompanhamento da execução e 

controles financeiros, gerenciais e operacionais. Este estudo será desenvolvido com contadores 

contratados por empresas prestadoras de serviços contábeis e que trabalham de forma remota. 

Com base no contexto descrito, este estudo buscará resposta ao seguinte 

questionamento: Qual a relação entre o estilo de liderança e o comprometimento organizacional 

dos contadores que trabalham de forma remota? Para tanto, se definiu como objetivo geral 

avaliar a a relação entre o estilo de liderança e o comprometimento organizacional dos 

contadores que trabalham de forma remota. 

Dessa forma, considerando o contexto atual e as projeções em termos de escopos 

organizacionais, o trabalho remoto tende a crescer, aumentando a necessidade de líderes 

capacitados para liderar a distância, por isso, identificar o estilo ideal de liderança para esse 

tipo de gerenciamento se torna relevante, como meio de analisar o desempenho das equipes 

mediadas por computador, como sugerido, por alguns estudos com diferentes estilos de 

liderança (Nogueira, Costa, & Claro, 2015). Uma vez que a liderança pode afetar os 

comportamentos dos membros de uma organização quanto a atitudes, motivação e 

desempenho, e todos estes aspectos podem afetar os níveis de comprometimento (Silva, Nunes, 

& Andrade, 2019).  

Estudar o comprometimento organizacional auxilia no entendimento da permanência 

das pessoas nos empregos e até mesmo nos fatores que podem motivar uma pessoa a ir em 

busca de seu propósito de vida (Mowday, Steers, & Porter, 1979). Compreender o grau de 

comprometimento e suas dimensões (Meyer, & Allen, 1991) têm sido objetivo de inúmeros 

estudos organizacionais. Este entendimento pode subsidiar o processo decisório de gestores em 

diferentes ambientes, uma vez que a reciprocidade pode ser a principal base para o alinhamento 

de expectativas organizacionais e individuais de líderes e subordinados (Weymer, et al. 2018). 

Para Silva, Paschoalotto e Endo (2020) liderança é um tema que desperta o interesse 

das organizações, pois se acredita que pode ser uma das possibilidades de os gestores romperem 

com as visões tradicionais e tornar o trabalho mais gratificante tanto para si como para a sua 

equipe. Estudar os seus estilos viabiliza um melhor entendimento das dinâmicas sociais e das 



 

 

realizações coletivas (Tomei, & Riche, 2016; Barbosa, Gambi, & Gerolamo, 2017; Rodrigues, 

Silva, Frade, & Sousa, 2019; Alves, Lizote, Teston, & Zawadski, 2020).  

Teoricamente, por ampliar os estudos de liderança no contexto brasileiro, esta pesquisa 

contribui para o apontamento efetuado por Fonseca, Porto e Andrade (2015), os quais 

evidenciaram escassez de pesquisas que buscam entender os estilos de liderança no Brasil. No 

levantamento realizado sobre a produção científica brasileira de liderança, os referidos autores 

também encontraram poucos estudos que abordam os impactos da atuação gerencial.  

Contribui também, por evidenciar a importância do comprometimento organizacional 

e gestão de pessoas. De um modo geral, o estudo do comprometimento organizacional pode 

subsidiar o processo decisório de líderes em diferentes ambientes, uma vez que a reciprocidade 

pode ser a principal base para o alinhamento de expectativas organizacionais e individuais de 

líderes e liderados (Weymer, et al., 2018). Destaca-se outra contribuição teórica, por apresentar 

resultados de confiabilidade e validade dos instrumentos em uma nova mostra brasileira, o que 

contribui para a ampliação da sua fidedignidade. 

2 Revisão Teórica 

Esta seção inicia com a contextualização dos constructos estudados: liderança e 

comprometimento organizacional, seguida com as hipóteses da pesquisa. 

2.1 Liderança 

As organizações, que são apresentadas como um conjunto de indivíduos e grupos, têm 

seus desempenhos determinados pelo comportamento humano. É neste sentido que se destaca 

a relevância da liderança não só para as empresas, mas também para a sociedade, levando assim 

inúmeros pesquisadores de tantas visões diferentes a tentarem compreender este fenômeno 

(Versiani, Caeiro, Martins, & Carvalho Neto, 2019). A extensa relação de estudos sobre 

liderança está relacionada com a importância que um cargo de liderança possui nas 

organizações, uma vez que Bass e Avolio (2004) explicam que a liderança consiste em um 

processo no qual o líder inspira os liderados a despender esforços com a intenção de alcançar 

algum propósito. 

Líderes tendem a surgir como pessoas diferentes em sua capacidade de iniciar e manter 

a interação (Bass, Avolio, Jung, & Berson 2003) e para serem eficazes devem estar preparados, 

desenvolvendo e planejando o futuro, estabelecendo a melhor direção para se atingir a visão 

Para Rodrigues, Ferreira e Mourão (2013) os líderes influenciam os liderados, fazendo-os se 

dedicar, de forma voluntária, para a obtenção dos objetivos comuns.  

A liderança, na concepção de Behnke (2014), consiste na técnica de influenciar os 

outros em decorrência do seu poder e capacidade, por meio do diálogo, dos exemplos e das 

atitudes, alcançando os objetivos pré-estabelecidos e moldando a equipe de acordo com os seus 

conceitos. Raelin (2019) argumenta que liderança é, em si mesma, uma ação coletiva que 

expressa como os sujeitos de determinado grupo social negociam intersubjetivamente suas 

diferenças em relação aos que entendem e compartilham ser o melhor caminho a seguir para 

alcançar seus objetivos 

A essência da liderança nas organizações, de acordo com Yukl (2012) é influenciar 

indivíduos e grupos com a finalidade de despender esforços para alcançar objetivos 

compartilhados. Os líderes são capazes de melhorar o desempenho de uma equipe ou 

organização, influenciando nos processos que determinam os resultados. Na pesquisa sobre 

liderança, um objetivo importante tem sido identificar aspectos do comportamento dos líderes 

que possam explicar de que forma ocorre a influência do líder no desempenho das pessoas que 

compõem um grupo ou uma equipe (Yukl, 2012). 

Autores como Escandon-Barbosa e Hurtado-Ayala (2016) defendem que todo líder, 

com base em seu conhecimento e sua experiência, condicionam um modelo de liderança que é 

utilizado para liderar pessoas com a intenção de formar equipes sustentáveis. Ainda enfatizam 

a importância e o papel crucial dos líderes em todas as organizações, pois estes estão em contato 



 

 

direto com as pessoas, e os resultados esperados dependem dos colaboradores, para o 

desenvolvimento e sustentabilidade das organizações. Ivan e Terra (2017) complementam, 

afirmando que o líder se trata de um indivíduo que serve aos seus liderados, conhecendo o 

perfil de cada um a fim de desenvolver suas competências e habilidades. 

O líder no contexto remoto tem um desafio ainda maior, de acordo Rocha e Amador 

(2018) realizar a seleção e o treinamento, o controle sobre o cumprimento das metas, avaliação 

de desempenho de colaboradores à distância são as tarefas para desafiadoras dos líderes 

remotos, ou seja, manter ativa a atenção dos profissionais. 

2.2 Comprometimento Organizacional 

O comprometimento organizacional é um tema amplamente discutido nos estudos 

relativos ao comportamento dos indivíduos no ambiente de trabalho, em virtude da sua 

influência positiva nos resultados da organização. Para Wagner e Howenbeck (2020), ele pode 

ser definido como uma fonte de vantagens competitivas, que caracteriza a relação de indivíduos 

e influenciam nas decisões que podem gerar motivação e engajamento entre os membros. 

Segundo Lima, Rowe, Mourão e Oliveira (2020), colaboradores comprometidos se sentem 

mais empenhados ao executarem tarefas no trabalho, pois há colaboração dos trabalhadores na 

consecução do seu trabalho e dos objetivos organizacionais, diminuindo os índices de 

rotatividade. 

Alguns pesquisadores trataram os enfoques sobre comprometimento de forma 

individual, enquanto outros adotaram o modelo multidimensional, como é o caso dos autores 

Meyer e Allen (1991). O estudo empírico sobre o comprometimento organizacional, a ser 

utilizado neste estudo, será o modelo de Meyer e Allen (1991), qual foi validado no Brasil por 

Medeiros e Enders (1998) e Bandeira, Marques e Veiga (2000). O modelo proposto por eles 

define três dimensões como integrantes do comprometimento: afetiva, instrumental e 

normativa. 

O vínculo afetivo de comprometimento organizacional apresenta um favorecimento à 

empresa, uma vez que o colaborador acredita que deve se empenhar, realizar esforços extras, 

investimentos e sacríficos para demonstrar o seu desejo de continuar vinculado àquela 

organização (Meyer, & Allen, 1991). Bastos, Maia, Rodrigues, Macambira, & Borges-Andrade 

(2014) tratam o comprometimento organizacional afetivo como uma medida unidimensional 

utilizada para avaliar a intensidade com que um colaborador nutre sentimentos positivos e 

negativos para com a empresa que o emprega. Para Gnoatto (2021) ele é entendido como um 

apego à organização, resultante de experiências anteriores que promovem sensação confortável 

dentro da organização e competência no trabalho.  

O segundo componente do comprometimento é denominado normativo. De acordo com 

Borges e Albuquerque (2014) ele consiste na adesão às normas e objetivos da organização, a 

partir de pressões normativas internalizadas pelos trabalhadores que ocorrem no processo de 

socialização após a entrada na organização. Quando do predomínio desta dimensão, conforme 

Bastos, et al. (2013) pensar ou planejar retirar-se da organização pode vir acompanhado de 

sentimento de culpa, incômodo, apreensão e preocupação. 

O terceiro componente do comprometimento é denominado instrumental. Essa 

dimensão, segundo Borges e Albuquerque (2014) envolve a avaliação dos custos associados à 

saída da organização, tomando por base a magnitude do número de investimentos feitos pelo 

empregado na organização e a falta de alternativas no mercado. Ele é próprio dos indivíduos 

quando estes permanecem na empresa em função da avaliação que fazem, entre os custos e 

recompensas de permanecer ou, os custos e riscos de sair da organização (Paiva, Dutra, & Luz, 

2015).  

2.3 Estudos Correlatos 

 Maciel e Nascimento (2013) pesquisaram a relação da liderança transformacional com 

o comprometimento organizacional em 331 trabalhadores de oito organizações do setor de 



 

 

serviços. Os achados apontam relação positiva entre liderança transformacional e as dimensões 

afetiva, instrumental e normativa do comprometimento organizacional. Destaca-se que para o 

comprometimento instrumental, a relação foi mensurada pelo grau de instrução dos liderados.  

Nogueira, Costa e Claro (2015) investigaram a relação entre os estilos de liderança e o 

comprometimento organizacional afetivo de 92 trabalhadores de uma empresa privada na 

cidade de São Paulo. Os resultados apontaram para correlações fracas entre estilos de liderança 

e comprometimento organizacional afetivo, sendo significativas as correlações do 

comprometimento com o estilo tarefa e com o estilo situacional. Observou-se que entre os 

estilos de liderança, 26% dos entrevistados percebem sua liderança voltada para a situação, 

22% para os relacionamentos, 33% para a tarefa e 19% não se definiram. Quanto ao 

comprometimento, percebeu-se que 8% dos entrevistados foram considerados 

descomprometidos, 42% comprometidos e 50% indefinidos.  

Weymer et al. (2018) examinaram a contribuição de mulheres líderes no nível de 

comprometimento organizacional e ainda, analisaram os estilos de liderança feminina 

predominante a partir da percepção dos liderados. A população estudada compreendeu 102 

profissionais liderados por gestoras mulheres da cidade de Curitiba (PR). Os achados 

apontaram que a liderança transformacional estava positivamente relacionada com as 

dimensões afetiva e normativa do comprometimento organizacional. Identificou-se ainda, que 

os liderados que percebem em sua líder um perfil transformacional, demonstram um maior grau 

de comprometimento. Observou-se que o estilo de liderança mais presente na liderança 

feminina é o transformacional com a maior média no constructo motivação inspiradora. 

Alves, Lizote, Teston e Zawadzki (2020) estudaram os estilos de liderança, avaliando a 

sua relação com o grau de comprometimento organizacional afetivo de vendedores. Os achados 

evidenciaram que há várias diferenças significativas entre o grau de comprometimento dos 

vendedores e o estilo de liderança e eficácia do líder. Constatou-se também que há relação 

positiva entre o estilo transformacional e transacional percebida nos líderes e o 

comprometimento afetivo do vendedor.   

Além disso, partiu-se do entendimento de que a percepção sobre os resultados que a 

liderança produz, também podem estar associados ao comprometimento dos liderados. De 

acordo com Mowday, Steers e Porter (1979) pessoas comprometidas tendem a ter mais chances 

de permanecer com uma organização e trabalhar em direção a seus objetivos. Tendo como 

teoria de base a perspectiva relacional da liderança, Silva, Nunes e Andrade (2019) demonstram 

que há reflexos do comportamento do líder no comportamento dos liderados. Neste sentido, 

parece congruente afirmar que quanto mais resultados percebidos em esforço extra, eficácia e 

satisfação, também incorrem em maior o comprometimento afetivo do liderado.  

No público investigado neste estudo, entende-se que o estilo de liderança 

transformacional, pode influenciar diferentes vínculos de comprometimento, principalmente o 

vínculo afetivo, que se refere a desejar permanecer na organização, e o vínculo normativo, que 

se refere a sentir que possui uma obrigação moral em realizar aquela atividade. Quanto a 

percepção da necessidade de permanecer sugere-se que pode ocorrer uma relação negativa, 

uma vez que pode haver dificuldade de identificação entre o líder transformacional (Bass, & 

Avolio, 2004) e as pessoas que permanecem vinculadas ao trabalho porque sentem que tem 

que permanecer em função dos custos associados com a saída.  

Com base na teoria abordada, foram formuladas as hipóteses do estudo: 

H1: O comprometimento organizacional se relaciona positivamente com o estilo de 

liderança transformacional que manifestam os contadores.  

H2: O comprometimento organizacional se relaciona positivamente com o estilo de 

liderança transacional que manifestam os contadores. 

 H3: O comprometimento organizacional se relaciona negativamente com o estilo de 

liderança laissez-faire que manifestam os contadores 



 

 

3 Metodologia 

Este estudo que teve por objetivo analisar a relação entre o estilo de liderança e o 

comprometimento organizacional dos contadores que trabalham de forma remota, a abordagem 

utilizada foi a quantitativa-descritiva (Hair Jr., Black, Babin, Anderson, & Tatham 2009), 

utilizando-se, para isso, como estratégia de investigação, uma pesquisa do tipo survey com 

corte transversal, a fim de obter informação sobre uma população (Hair Jr., et al., 2009). 

A escolha deste objeto de estudo justifica-se pelo fato de o Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) ter como missão “Inovar para o desenvolvimento da profissão contábil, 

zelar pela ética e qualidade na prestação dos serviços, atuando com transparência na proteção 

do interesse público” (CFC,2020). Desta forma, para que a missão seja cumprida, 

principalmente no que tange a qualidade na prestação dos serviços, é essencial conhecer o estilo 

de liderança e o grau de comprometimento dos contadores no exercício de sua profissão. 

Os escritórios que fizeram parte da população foram aqueles localizados nos municípios 

da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí (AMFRI). A AMFRI é formada 

pelos municípios de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, 

Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo. Justifica-se esta escolha porque 

esta associação tem como objetivo promover o estabelecimento da cooperação intermunicipal 

e intergovernamental e de ampliar e fortalecer a capacidade administrativa, econômica e social 

dos municípios que a compõem (AMFRI, 2020). 

A amostra foi composta pelos 5 maiores escritórios de cada município, levando em 

consideração o número de funcionários.  O critério de seleção para o número de funcionários 

teve como base a determinação do Sebrae (2013): Microempresas (ME) até 9 empregados; 

Empresa de Pequeno Porte (EPP) de 10 a 49 empregados; Empresa de médio porte de 50 a 99 

empregados e grandes empresas 100 ou mail. Para este estudo foram selecionadas as ME e 

EPP. A população esteve composta por 225 contadores que estavam em home office resultando 

em uma amostra de 184 respondentes. As informações (e-mail e números de 

telefones/whatsapp) sobre as empresas contábeis delimitadas, foram fornecidas pelo Conselho 

Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRC). Após o recebimento das informações 

requeridas, foi feito o contato junto ao setor de recursos humanos das empresas participantes 

da pesquisa, obteve-se o endereço eletrônico de 225 contadores que estavam em trabalho 

remoto. O material para o estudo foi obtido através de um questionário de autopreenchimento 

o qual foi enviado aos 225 contadores no mês de março de 2021, via correio eletrônico com 

auxílio da ferramenta do Google Docs. Todas os contadores foram contatadas pelo menos duas 

vezes por meio das estratégias de coleta de dados, quais sejam: telefone comercial, telefone 

celular, e-mail ou WhatsApp.  

Para o alcance dos objetivos deste estudo foram utilizados dois instrumentos como 

técnica de coleta de dados: Multifactor Leadership Questionnaire® (MLQ) - Questionário 

Multifatorial de Liderança de Bass e Avolio (2004), para levantar a percepção dos contadores 

sobre o estilo de liderança e o modelo tridimensional de Meyer e Allen (1991) para identificar 

o tipo de comprometimento dos contadores. Os instrumentos consistem em um levantamento 

por meio de questionário de autopreenchimento que foram elaborados com base na escala 

Likert de 7 pontos, com extremos de discordo totalmente (1) até concordo totalmente (7). Além 

dos instrumentos, dados demográficos foram abordados ao final do instrumento. 

Os dados primários recolhidos com questionário foram organizados em planilhas 

eletrônicas usando o software Excel® para efetuar um pré-tratamento dos dados com o intuito 

de verificar os dados faltantes, outliers, respostas em duplicidade e erros de digitação Hair Jr.; 

et al., (2009). 

Na sequência, foram efetuados os cálculos da assimetria e curtose, O uso destas duas 

medidas, segundo Hair Jr., et al., (2009) tem a finalidade de avaliar a normalidade da 



 

 

distribuição.  Dados com coeficientes de até 2 de assimetria e até 7 de curtose podem ser 

considerados quase normais (Finney, & Distefano, 2006). 

Posteriormente, com os dados tratados, a estratégia consistiu em realizar uma análise 

da confiabilidade e validez das escalas em um primeiro momento. Em seguida, foi realizada a 

análise de correlação bivariada de Pearson para atender as hipóteses. 

A análise de confiabilidade dos construtos das escalas ocorreu por meio do teste alfa de 

Cronbach (αc; 1951) para averiguar a consistência interna, a classifica de Landis e Koch (1977) 

foi utilizada como critério de inclusão quando se percebia que um item apresentava baixa 

correlação com as demais e que poderia aumentar a confiabilidade, e ainda, como critério de 

exclusão quando o valor obtido na consistência apresentava redundância (>0.95). 

Concluída essa etapa, passou-se à análise de validez das escalas. Foi utilizada a análise 

de fatores com a técnica de componentes principais, com o método de rotação promax por se 

tratar de variáveis ordinais. O número de componentes foi extraído baseado na análise paralela. 

E os pressupostos foram checados a partir do teste de esferecidade de Bartlett nos construtos 

com mais de um componente e a medida de adequação da amostra pelo critério de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO). O percentual acumulativo da variância, as correlações entre os 

componentes e o gráfico de seixos foram calculadas para demonstrar a validez dos construtos. 

Nessa fase, procurou-se investigar a relação entre um conjunto de variáveis, 

identificando padrões de correlação para validar os construtos propostos pelos instrumentos. 

Além disso, segundo Tabachnick e Fidel (2001) ela pode ser utilizada para criar variáveis 

independentes ou dependentes que podem ser utilizadas posteriormente em modelos de 

regressão. Para Hair Jr.; et al., (2009), a análise fatorial exploratória (AFE) tem a finalidade de 

melhor compreender os dados, sendo observado o tipo de distribuição das variáveis, a relação 

da linearidade entre elas e as medidas aleatórias de erros. Assim, foram definidos os itens que 

compuseram os estilos de liderança e os componentes do comprometimento organizacional.  

Uma vez os construtos dos estudos foram operacionalizados, passou-se ao teste das 

hipóteses. Em primeiro lugar, foi realizado uma análise descritiva para aferir se os indicadores 

encontrados continuavam apresentando quase-normalidade. Para avaliar as relações entre os 

estilos de liderança e os componentes do comprometimento organizacional foi calculada 

individualmente a correlação bivariada com o coeficiente de Pearson. Para Moore (2007), 

o coeficiente de correlação de Pearson, mede o grau da correlação (e a direção dessa correlação 

- se positiva ou negativa) entre duas variáveis. Uma matriz de correlações foi elaborada 

apresentando o nível de significação de cada indicador. 

4 Resultados e Discussão 

A amostra apresentou as seguintes características próprias. No total participaram do 

estudo 184 contadores, do sexo feminino (n=134, 73%) e do sexo masculino (n=50, 27%), com 

idade média de 25.09 anos (dp = 4.22, mín = 19, máx = 41). Declararam estarem casados (as), 

morando junto ou em união estável 92 participantes (50%), estarem separados (as), desquitados 

(as) ou viúvos (as) 3 participantes (2%), e serem solteiros (as) 89 participantes (48%). Em 

relação ao nível de instrução os participantes relataram possuir nível superior (n = 115, 63%), 

especialização (n = 67, 36%) e mestrado (n = 2, 1%). 

 Os participantes que declararam possuir filhos foram 57 (31%) e os que não possuem 

filhos foram 127 (69%). Quanto à renda mensal, 113 participantes (61%) declararam receber 

de 1.500 a 3.500 reais, 67 participantes (36%) declararam receber de 3.501 a 5.000 reais, e 4 

participantes (2%) afirmaram receber entre 5.001 e 8.000 reais. Além disso, o tempo médio em 

que os contadores declararam estar trabalhando em home office foi de 9.53 meses (dp = 1.93. 

mín = 3, máx = 12). 

A primeira hipótese do estudo afirma que o estilo de liderança possui relação com o 

comprometimento organizacional. Para avaliar essa relação, três sub hipóteses foram derivadas 

para avaliar cada um dos estilos de liderança avaliados pelo instrumento. Foi estabelecido que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Correla%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson


 

 

o comprometimento está relacionado positivamente com a liderança transformacional e 

transacional e negativamente com laissez-faire. A única correlação que não apresentou 

significância foi liderança transformacional (TFO) e comprometimento instrumental normativo 

(CIN), todas as demais apresentaram significação.  

A Tabela 1 traz as direções e as forças das correlações. Foram encontradas correlações 

de alta força (> 0.70) entre laissez-faire  e liderança transformacional - LAF-TFO (r = -0.88), 

comprometimento afetivo-normativo e liderança transformacional - CAN-TFO (r = 0.86), 

laissez-faire  e liderança transacional - LAF-TSA (r = -0.79), comprometimento instrumental-

normativo  e liderança transacional  - CIN-TSA (r = -0.71), índice de comprometimento e 

comprometimento afetivo-normativo - ICO-CAN (r = 0.76) e índice de comprometimento e 

comprometimento instrumental-normativo - ICO-CIN (r = 0.88).  
Tabela 1 - Correlações. 

 TFO TSA LAF CAN CIN ICO 

TFO —      

TSA 0.50*** —     

LAF -0.88*** -0.79*** —    

CAN 0.86*** 0.21** -0.66*** —   

CIN 0.12 -0.71*** 0.16* 0.36*** —  

ICO 0.52*** -0.39*** -0.22** 0.76*** 0.88*** — 

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. TFO: transformacional. TSA: transacional. LAF: laissez-faire. CAN: 

comprometimento afetivo-normativo. CIN: comprometimento instrumental-normativo. ICO: índice de 

comprometimento.  

É possível notar uma forte correlação positiva entre a liderança transformacional (TFO) 

e a dimensão afetiva-normativa encontrada o que corrobora os achados de Weymer; et al., 

(2018) com liderança feminina. E ainda, uma correlação fraca e não significativa foi encontrada 

com a dimensão instrumental-normativa, o que difere dos achados de Maciel e Nascimento 

(2013) e de Nogueira, Costa e Claro (2015) que apontam diferentes relações. As evidências 

encontradas justificam a realização do estudo porque as variações encontradas mostram 

mudanças no próprio estilo de comprometimento, e conseguir que as pessoas fiquem 

comprometidas aumentará as chances de que permanecem por maior tempo nas empresas 

(Mowday, Steers, & Porter, 1979). 

A Figura 1 ressalta os achados dos testes de correlação que testam as hipóteses 

mostrando as densidades e distribuições das variáveis. Além de mostrar os resultados para o 

construto comprometimento organizacional também mostra para as duas novas dimensões 

validadas. Quanto ao construto geral operacionalizado em índice de comprometimento (ICO), 

é possível observar que as hipóteses H1 (r = 0.52, p < 0.001) e H2 (r = -0.22, p < 0.01) foram 

aceitas, enquanto a hipótese H3 (r = -0.39, p < 0.001) é refutada. Já quando se olha a dimensão 

de comprometimento afetivo-normativo todas as hipóteses foram aceitas (TFO-CAN, r = 0.86, 

p < 0.001; TSA-CAN, r = 0.21, p < 0.01; LAF-CAN, r = -0.66, p < 0.001). E na dimensão de 

comprometimento instrumental-normativo, nenhuma hipótese foi aceita, a relação com 

liderança transformacional não se mostrou significativa (r = 0.12, p > 0.05), com transacional 

apresentou relação negativa (r = -0.71, p < 0.001) e com laissez-faire apresentou relação 

positiva (r = 0.16, p < 0.05).  

De forma resumida, foi encontrado nos contadores em trabalho em home-office relações 

diferentes do comprometimento e suas dimensões com os estilos de liderança. A liderança 

transformacional mostrou correlação positiva com todas as dimensões, entretanto, significativa 

somente com duas delas, quais sejam, índice de comprometimento (ICO) e comprometimento 

afetivo-normativo (CAN)  

A liderança transacional mostrou relação significativa com todas as variáveis de 

comprometimento, entretanto, apresentou relações inversas. Sendo que com o 



 

 

comprometimento afetivo-normativo (CAN) apresentou relação positiva e com o 

comprometimento instrumental-normativo (CIN) e o índice de comprometimento (ICO) 

relações negativas. Já a liderança laissez-faire seguiu o mesmo padrão só que apresentou 

relação positiva com o comprometimento instrumental-normativo (CIN) e relações negativa 

com o comprometimento afetivo-normativo (CAN) e o índice de comprometimento (ICO). 

Figura 1 - Gráficos da matriz de correlações para os constructos propostos na H1. 

 
Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. TFO: transformacional. TSA: transacional. LAF: laissez-faire. 

ICO: índice de comprometimento. CAN: comprometimento afetivo-normativo. CIN: comprometimento 

instrumental-normativo. Corr: índice de correlação de Pearson.  

Os afetos positivos podem resultar em um comprometimento afetivo entendido como 

um apego à organização resultante de experiências passadas (Bastos, et al., 2014). A liderança 

transformacional apresentou alta correlação positiva e significativa com o comprometimento 

afetivo-normativo, isso indica o estilo de liderança que favorece aquele comprometimento que 

representa favorecimento à empresa porque mostra que o colaborador está disposto a realizar 

esforços, contribuir mais intensamente e aumentar o vínculo com a organização (Meyer, & 

Allen, 1991; Rego, & Souto, 2004). 

A expectativa de receber algo em troca gerada pelo contrato subentendido entre as 

partes na liderança transacional (Rodrigues, & Regis, 2011), apresentou uma correlação 

positiva e significativa com o comprometimento afetivo-normativo, porém fraca. Chama a 

atenção o fato de haver uma correlação forte, significativa e de sentido negativo com o 

comprometimento instrumental-normativo. Como o comprometimento instrumental trata sobre 

a relação entre custos e recompensas ou riscos e benefícios de permanecer na organização em 

comparação com outra opção, e o comprometimento normativo se refere à adesão às normas e 

objetivos da organização (Borges, & Albuquerque, 2014; Rodrigues, & Bastos, 2013), é 

possível afirmar que naqueles participantes com alto comprometimento instrumental-

normativo a percepção sobre a liderança transacional é baixa. Este achado confirma a 

necessidade de uma revisão constante sobre as práticas gerenciais para garantir 



 

 

comprometimento dos colaboradores que influencie na produtividade e na satisfação com o 

trabalho, e consequentemente, na redução do turnover (Oliveira, & Honório, 2020). 

5 Considerações Finais 

O desenvolvimento de atividades remotas já era definido como forte tendência entre as 

mudanças organizacionais, principalmente nas organizações do segmento tecnológico, mas a 

partir da pandemia da Covid 19, outros segmentos tiveram a oportunidade de atuarem distante 

geograficamente, mas conectados pelos meios de comunicação. Este estudo teve objetivo geral 

avaliar a a relação entre o estilo de liderança e o comprometimento organizacional dos 

contadores que trabalham de forma remota. 

A primeira hipótese do estudo afirma que o estilo de liderança possui relação com o 

comprometimento organizacional. Para avaliar essa relação, três sub hipóteses foram derivadas 

para avaliar cada um dos estilos de liderança avaliados pelo instrumento. Foi estabelecido que 

o comprometimento está relacionado positivamente com a liderança transformacional e 

transacional e negativamente com laissez-faire. A única correlação que não apresentou 

significância foi liderança transformacional e comprometimento instrumental normativo, as 

demais apresentaram significação.  

Foi encontrado nos contadores em home-office relações diferentes do 

comprometimento e suas dimensões com os estilos de liderança. A liderança transformacional 

mostrou correlação positiva com todas as dimensões, entretanto, significativa somente com 

índice de comprometimento e comprometimento afetivo-normativo. A liderança transacional, 

por sua vez, mostrou relação significativa com todas as variáveis de comprometimento, 

entretanto, apresentou relações inversas.  Sendo que com comprometimento afetivo-normativo 

apresentou relação positiva com o comprometimento instrumental-normativo e com o índice 

de comprometimento relações negativas. Já a liderança laissez-faire seguiu o mesmo padrão só que 

apresentou relação positiva com comprometimento instrumental-normativo e relações negativa com 

comprometimento afetivo-normativo e com o índice de comprometimento.  

Diante do exposto, neste momento de pandemia em que tudo é incerto, é essencial ter 

líderes proativos, bem como manter o comprometimento, a satisfação e o bem-estar dos seus 

colaboradores, que também têm muitas incertezas e, consequentemente se sentem inseguros 

em relação aos acontecimentos presentes e futuros, tanto pessoais quanto profissionais. Por 

outro aspecto, percebe-se que a adoção do home office como prática organizacional revela um 

enorme desafio às empresas, em especial frente às novas dinâmicas do mundo do trabalho e 

principalmente no contexto, no qual se busca cada vez mais produtividade com menos custos. 

Neste contexto, conforme orientam Filardi, Castro e Zanini, (2020) está sendo necessário 

buscar novas maneiras de fazer as coisas, exigindo assim que os gestores pensem na 

modificação e adaptação de estratégias, de modo a buscar meios de atender às novas exigências, 

assim como a adaptabilidade as novas formas de trabalho. 

Em relação as limitações, o levantamento dos dados de uma survey, com 

questionários de autopreenchimento, pode-se considerar um fator limitador. Os estilos de 

liderança e os tipos de comprometimento organizacional identificadas no resultado da 

pesquisa foram avaliados de acordo com a opinião de cada um, ou seja, uma auto-avaliação. 

Outro ponto relevante, especificamente aos estilos de liderança, é que as respostas 

são a partir da percepção dos contadores, caberia comparar estas informações com a 

percepção dos próprios líderes a respeito da sua atuação e características.  

 Levando em consideração a limitação sobre a percepção dos estilos de liderança, 

sugere-se para estudos futuros, investigar os estilos a partir da visão dos líderes, buscando 

assim, compreender de forma mais clara a relação entre líder e liderado. Ademais, por ser 

uma pesquisa de cunho quantitativo, recomenda-se que outros instrumentos de coleta de 

dados sejam utilizados para aprofundar o estudo, bem como a realização de estudos 



 

 

quantitativos poderá contribuir para melhor entendimento dos temas abordados nesta 

pesquisa. 

Com base nos resultados deste estudo, propõe-se adicionar outros constructos em 

pesquisas semelhantes. Acredita-se, por exemplo, ser oportuno conhecer a influência de 

habilidades sociais, dos fatores organizacionais, clima e cultura organizacional, bem-estar 

no trabalho entre outros temas ligados à relação do indivíduo com seu ambiente laboral.  
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Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar se o grau da autoeficácia e intenção 

empreendedora dos estudantes de Ciências Contábeis, condizem com o desejo de criar um 

negócio e com a perspectiva de sucesso ou fracasso. A amostra foi composta por 174 

empresários de sucesso e 212 de fracasso e 54 alunos de Ciências Contábeis. Os resultados 

obtidos a partir das análises de variância, tendo como variáveis dependentes as pontuações 

dadas pelos discentes às subescalas da autoeficácia ou às dimensões da intenção 

empreendedora, e como preditores o interesse em abrir um escritório de contabilidade ou sua 

categorização em empreendedor de sucesso ou de fracasso, mostraram que não há coerência. 
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1 Introdução 

 

A estratégia empresarial apresenta inúmeros desafios como, por exemplo, as frequentes 

mudanças que ocorrem no ambiente de negócios. Para enfrentá-las e ainda prosperar, torna-se 

necessário que os gestores e proprietários contem com atributos que os destaquem frente à 

concorrência. No atual contexto organizacional, o ambiente de negócios tem exigido dos 

gestores atuação proativa na identificação de oportunidades e ameaças, com a finalidade de 

obter informações para formular estratégias que auxiliem no processo de tomada de decisões. 

Dess, Lumpkin e Covin (1997) afirmam que, para competir neste ambiente, adotar uma 

abordagem empreendedora na elaboração de estratégias torna-se um fator essencial para o 

sucesso das empresas. Tal abordagem também foi definida como postura empreendedora 

(Covin & Slevin, 1989) 

O ambiente de negócio das empresas está envolvido por uma rede de influências e 

relacionamentos. Nas organizações contemporâneas, esse ambiente tem passado por profundas 

modificações e, por essas mudanças serem dinâmicas, necessitam monitoramento contínuo 

(Cancellier, Alberton, Silva, & Marcon, 2009). Se o ambiente for considerado com base numa 

visão cognitiva, por oposição à corrente que sustenta a sua existência real, a competência de 

administradores e funcionários é fundamental. Eles precisam saber reconhecer, interpretar e 

implementar estratégias que, por uma parte garanta a continuidade da empresa e por outra 

forneçam vantagens competitivas. Pois sendo as mudanças comum a todas as organizações, 

aquelas que saibam alterar sua base de recursos e capacidades, para se ajustar a um novo estado, 

serão as que se sobressaiam (Cruz Jr., Wolf, & Ribeiro, 2006). 

A rápida adequação organizacional é interpretada como uma capacidade ou orientação 

empreendedora, a que pressupõe proatividade, inovatividade e assunção de riscos. Se o gestor 

ou o proprietário for empreendedor ele será capaz de identificar oportunidades de mercado e 

desenvolver uma visão própria sobre os negócios em situações onde os outros nada ou pouco 

enxergam.  

Os fatores que podem levar um indivíduo a ser um empreendedor são muitos e, segundo 

McGee, Peterson e Sequeira (2009); Ferreira, Loiola e Gondim (2017) consistem em uma 



 

 

combinação de atributos pessoais, experiências, traços e contexto. As duas dimensões 

responsáveis pela formação das intenções empreendedoras, já afirmava Bird (1988) são os 

domínios individuais e as variáveis contextuais.  

As dimensões contextuais apontam que o suporte e as influências ambientais têm 

impacto nas intenções empreendedoras (Fini, Grimaldi, Marzocchi, & Sobrero, 2009). No que 

tange aos domínios individuais, características como propensão à tomada de risco e 

autoeficácia, em conjunto com as competências e habilidades desenvolvidas, influenciam as 

intenções empreendedoras (Zhao, Seibert, & Hills, 2005, Nabi, & Liñán, 2013).  

Em relação à intenção empreendedora, conforme destacam Cavazos-Arroyo, Puentes-

Diaz e Agarwal (2017) deve-se reconhecer que não se caracteriza apenas pelo intuito de criar 

uma empresa, mas também por incluir as ideias de mudar um negócio já existente. Ela abrange 

fatores motivacionais que influenciam o comportamento, indicando quanto esforço o indivíduo 

pretende despender para manifestar tal conduta (Ajzen, 1991). Lopez Jr. e Souza (2008) tratam 

a intenção empreendedora como o real comportamento do indivíduo e um conjunto de variáveis 

sociais, culturais e econômicas que influenciam a disposição para iniciar um negócio. 

Liñán e Chen (2009), Thompson (2009), Teixeira e Davey (2010) e Fayolle e Gailly 

(2015) apontam inúmeros modelos baseados na intenção empreendedora, que dependem da 

previsão de empreendedores potenciais. Para Paiva et al. (2018) a intenção empreendedora 

liga-se diretamente ao empreendedorismo, e pode ser considerada um processo intrínseco da 

pessoa. O empreendedorismo, por sua vez, se assenta como chave para a inovação, 

produtividade e efetiva competitividade em “processo dinâmico de visão, mudança e criação, 

que exige a aplicação de energia e paixão para a criação e implementação de ideias inovadoras 

e soluções criativas” (Kuratko, 2016, p. 5).  

O empreendedor não é só executor, é um pensador, porque planeja antes de agir. “Um 

empreendedor é um ator que inova, reconhecendo oportunidades; ele ou ela toma decisões 

moderadamente arriscadas que levam a ações que exigem o uso eficiente dos recursos e 

contribuem com um valor agregado” (Filion, 2011, p. 8). Nesta linha de pensamento Paço, 

Ferreira e Raposo (2015) enfatizam que a formação para o empreendedorismo não se limita à 

criação e gestão de uma empresa, focando meramente os resultados tangíveis e quantificáveis 

de um plano de negócios, mas é essencial que busque desenvolver competências, atributos e 

comportamentos. 

A teoria da autoeficácia foi apresentada por Bandura em 1977. Trata-se de um traço de 

personalidade que afeta a motivação para realizar com sucesso as tarefas ou o grau de tolerância 

para enfrentar determinadas situações adversas e a percepção individual acerca do risco. Ainda, 

segundo o autor, os indivíduos com maior autoeficácia são mais capazes de perseguir e persistir 

numa tarefa do que aqueles que a tem em menor escala. 

Na concepção de Martínez e Salanova (2006) as crenças de eficácia se constroem com 

base nos juízos sobre as capacidades possuídas. Desta forma, pessoas com as mesmas 

capacidades, porém com diferentes crenças, em função destas, podem ser bem ou 

malsucedidas. Neste sentido, Lopes e Meurer (2019) colocam que os indivíduos possuem 

crenças diferentes em relação às suas expectativas de carreira.  Estas crenças, segundo Azzi e 

Polydoro (2006) podem estar relacionadas a domínios específicos, existindo percepção de 

elevada autoeficácia em determinado domínio e baixa em outros. Moraes e Pedro (2018) 

explanam que se crenças comportamentais sugerem que resultados positivos podem ser obtidos 

por meio da participação em um comportamento específico, as pessoas provavelmente teriam 

uma atitude positiva em relação a esse comportamento específico. 

A autoeficácia empreendedora, por sua vez, conforme Chen, Green e Crick (1998), é 

vista como a crença de um indivíduo que é capaz de ser bem-sucedido ou ter uma excelente 

performance em várias tarefas. Estes autores afirmam que ela é o preditor mais efetivo do 

desempenho. Para Miao, Qian e Ma (2017), ela emergiu como um construto psicológico chave 



 

 

na pesquisa de empreendedorismo, sendo descoberta a sua influência na motivação, intenção, 

comportamento e desempenho do empreendedorismo.  

Na literatura, poucos estudos têm sido realizados com o intuito de examinar a relação 

do empreendedorismo no contexto do processo de criação de um novo empreendimento com 

autoeficácia e a intenção empreendedora. No contexto nacional, pode-se mencionar o trabalho 

de Nascimento, Verdinelli e Lizote (2014) que analisaram a autoeficácia e a intenção 

empreendedora de estudantes concluintes dos cursos de administração e ciências contábeis de 

duas universidades comunitárias de Santa Catarina em relação com seus estilos de cognitivos 

os resultados mostraram que os discentes manifestam diferenças na sua autoeficácia e intenção 

empreendedora em relação aos estilos que eles possuam. Posteriormente, os mesmos autores 

desenvolveram uma pesquisa com gestores de empresas que estavam instaladas em 

incubadoras tecnológicas (Nascimento, Lizote, & Verdinelli, 2016). Seus resultados 

permitiram corroborar que a personalidade empreendedora é multidimensional e que os 

componentes psicológicos, sociológicos e econômicos se encontram inter-relacionados 

influenciando conjuntamente as ações empreendedoras.  

Considerando que muitos dos concluintes do curso de ciências contábeis apresentam 

personalidade empreendedora emerge a preocupação em relacionar suas características 

comportamentais, como uma dimensão determinante, com as possíveis ações que intencionem 

desenvolver tendo como alicerce a crença da sua eficácia empreendedora. Assim sendo, surgiu 

a pergunta que norteia a presente pesquisa: Em que grau a autoeficácia e intenção 

empreendedora dos estudantes de Ciências Contábeis, condizem com o desejo de criar um 

negócio e com a perspectiva de sucesso ou fracasso, segundo uma estimativa baseada nas 

atitudes comportamentais? Para dar resposta a esse questionamento, estabeleceu-se como 

objetivo deste estudo avaliar se o grau da autoeficácia e intenção empreendedora dos estudantes 

de Ciências Contábeis, condizem com o desejo de criar um negócio e com a perspectiva de 

sucesso ou fracasso,  

Estudos desta natureza podem contribuir significativamente para as práticas docentes, 

buscando direcionar as ações que estimulem a formação de empreendedores que tenham clara 

compreensão da importância de seu comportamento como um fator chave do sucesso do seu 

negócio. Do mesmo modo, os resultados alcançados e sua articulação com o referencial teórico, 

podem permitir planejar ações que contribuam com novas perspectivas no estudo do 

empreendedorismo. Estudos como os de Silva, Barroso, Teixeira e Oliveira Júnior, (2022); 

Krüger, Cavalheiro, Zonatto e Kaczam, (2021); Sousa, Fontenele, Silva e Sousa Filho (2019); 

Krüger Bürger e Minello (2019); Schaefer, Nishi, Grohmann, Löbler e Minello (2017); 

Schlaegel e Koenig (2014) apresentam enfoques temáticos acerca da importância da ampliação 

do empreendedorismo no âmbito das universidades, tidas como estimuladoras na preparação 

dos discentes para atuarem em práticas empreendedoras. 

O artigo está estruturado em seis seções, iniciando com esta introdução; na seção dois 

se apresenta o marco teórico; ao que segue a abordagem metodológica na terceira seção. Os 

resultados são apresentados na quarta e na seção cinco são feitas as considerações finais da 

pesquisa e, por último, se disponibiliza o referencial citado. 

 

2. Fundamentação Teórica 

 

Nesta seção apresenta-se o marco teórico definido como necessário à compreensão da 

abordagem adotada. Para tanto, se abordam os seguintes temas: autoeficácia empreendedora e 

intenção empreendedora. 

 

 

 



 

 

2.1 Autoeficácia Empreendedora 

 

Autoeficácia refere-se à crença na capacidade de uma pessoa para realizar com êxito 

um determinado comportamento ou tarefa. Embora o conhecimento e habilidades 

desempenhem papéis críticos nas escolhas, suas ações baseiam-se mais no que acreditam que 

no que é objetivamente verdadeiro (Bandura, 1977). A Teoria Social Cognitiva (Bandura, Azzi 

& Polydoro, 2008), é relevante para entender a perspectiva contemporânea da autoeficácia 

empreendedora.  

Para Miao, Qian e Ma (2017), a autoeficácia empreendedora emergiu como um 

construto psicológico chave na pesquisa de empreendedorismo, sendo descoberta a sua 

influência na motivação, intenção, comportamento e desempenho do empreendedorismo. 

Na literatura de gestão são encontradas pesquisas empíricas sobre o construto 

autoeficácia empreendedora em contextos distintos. Dente eles podem ser assinalados: 

avaliação de desempenho, criação de novas empresas, educação empreendedora, 

empreendedorismo, estilos cognitivos, sustentabilidade, intenção empreendedora e motivação. 

Lima e Nassif (2017) destacam que enquanto o capital social está associado às questões sociais 

e culturais, o capital humano versa sobre as questões voltadas ao conhecimento, capacidades, 

educação e experiência. 

Um dos primeiros estudos empíricos sobre autoeficácia empreendedora foi realizado 

por Chen, Greene e Crick (1998). Esses autores defendem que a autoeficácia empreendedora 

se refere à força da crença de uma pessoa que é capaz de ser bem-sucedida ou de ter um bom 

desempenho em vários papéis e tarefas empreendedoras.  

De Noble, Jung e Ehrich (1999), definem autoeficácia empreendedora como a confiança 

de um indivíduo em sua capacidade para realizar com êxito papéis e tarefas empresariais, 

podendo explicar o esforço inicial de um indivíduo para criar e desenvolver um novo negócio. 

Para McGee, Peterson e Sequeira (2009) a autoeficácia empreendedora é o construto que mede 

a confiança do indivíduo na sua capacidade para desenvolver um projeto empreendedor. 

Um passo importante na compreensão de como os empreendedores emergentes 

percebem oportunidades é através da compreensão de suas crenças, nesse sentido, estudar a 

autoeficácia empreendedora pode ajudar a entender o que faz com que os potenciais 

empreendedores sustentem seus esforços iniciais para materializar novas oportunidades de 

negócios (Lima & Nassif, 2014). 

A escala de De Noble et al. (1999) é um dos principais instrumentos utilizado para a 

mensuração e operacionalização da autoeficácia empreendedora, conforme evidenciado na 

pesquisa de Moriano, Palací e Morales (2006), que demonstrou sua confiabilidade, validação 

e aplicabilidade em contextos culturais distintos. No Brasil foi aplicada por Lizote, Verdinelli 

e Silveira (2013) e, portanto, optou-se por utilizá-la neste estudo. Ela contém as principais 

tarefas que um empreendedor deve desenvolver para obter êxito em seu próprio 

empreendimento. Ela é composta por vinte e três itens e contempla seis subescalas, que são 

explicitadas sucintamente a seguir.  

A subescala desenvolvimento de novos produtos e oportunidades de mercado refere-se 

a um conjunto de habilidades relacionadas ao reconhecimento de oportunidades, sendo esta 

dimensão considerada um elemento-chave em pesquisa sobre empreendedorismo na previsão 

do constructo segundo diferentes autores (Chen, Greene & Crick 1998; Moriano, Palací & 

Morales, 2006). Os indivíduos que acreditam em sua capacidade de iniciar uma empresa devem 

ser criativos e ainda, conseguir detectar oportunidades de mudanças incrementais ou 

descontínuas nos produtos, serviços ou mesmo nos mercados em que atuam.  

A ideia da construção de um ambiente inovador, a segunda subescala, é utilizada tendo 

como foco a capacidade do indivíduo para incentivar outras pessoas a experimentar novas 

ideias, iniciar novas ações e assumir a responsabilidade por seus resultados. (De Noble, Jung 



 

 

& Ehrlich, 1999). A inovação pode ser visualizada como uma nova ideia que, através de ações 

definidas ou implementações, vá resultar em uma melhoria, um ganho ou lucro para a 

organização. Pode-se salientar que a inovação contínua está baseada nas capacidades e atitudes 

das pessoas que trabalham na organização e em sua autoeficácia. Neste sentido, os estudos de 

Rosairo e Potts (2016) apontaram que, entre outras variáveis, a inovação influenciou as atitudes 

empreendedoras, sugerindo que o empreendedorismo representa um meio de escapar à pobreza 

nos países em desenvolvimento.  

A atitude intervém na IE no que concerne ao empreendedorismo na procura da 

realização, autoestima, controle pessoal e inovação. E para tanto, tais atributos são favorecidos 

no ambiente universitário que promove estímulos no desenvolvimento da inovação e intenção 

empreendedora, o que contribui para a formação de estudantes universitários no exercício de 

ações voltadas para IE, visto que a atitude impõe o indivíduo a aplicar uma determinada ação, 

sendo consequência da vontade do sujeito em suprir ou realizar um objetivo (Soomro & Shah, 

2015; Oliveira, Vieira, Laguía, Moriano & Salazar Soares, 2016). 

A subescala iniciando relações com investidores tem como objetivo utilizar redes 

sociais para estabelecer contatos, procurando, também a melhor forma de obter capital 

necessário para iniciar seu próprio negócio (Moriano, Palací & Morales 2006). Dificilmente a 

empresa crescerá sem que haja um gerenciamento efetivo das relações do empreendedor, que 

possibilite a evolução de sua visão (Lazzarotti, Silveira, Carvalho, Rossetto & Sychoski, 2015).  

A subescala definição do objetivo principal do negócio é utilizada para esclarecer e 

conscientizar o empreendedor sobre a visão essencial que sua empresa detém, uma vez que esta 

terá de atrair os funcionários-chave e potenciais investidores. O indivíduo que acredita não ser 

capaz de decidir por um propósito central do seu negócio é improvável que se sinta motivado 

a iniciá-lo (Moriano, Palací & Morales, 2006). 

Lidar com mudanças inesperadas, outra das subescalas do instrumento, refere-se à 

crença na capacidade do empreendedor poder trabalhar em condições de incerteza, ter 

tolerância à ambiguidade e adaptabilidade à mudança. Para Gardelin, Rossetto e Verdinelli 

(2013), as incertezas do ambiente e o forte aumento da competição obrigaram os gestores a se 

adaptarem às transformações ambientais, adequando as mudanças estratégicas à realidade de 

seu ambiente. Por fim, a sexta subescala, desenvolvimento de recursos humanos chave para a 

empresa, representa a habilidade do empreendedor em atrair e reter pessoas competentes na 

criação de um novo negócio (De Noble, Jung & Ehrlich, 1999). 

Pesquisas com estudantes universitários têm confirmado que existem argumentos 

acerca do impacto positivo que exerce a educação empreendedora na autoeficácia. Os estudos 

de Zhao, Seibert e Hills (2005) teve como objetivo investigar o papel mediador da autoeficácia 

no desenvolvimento das intenções dos alunos de se tornarem empreendedores. Os resultados 

mostraram que os efeitos da aprendizagem percebida em cursos relacionados ao 

empreendedorismo, experiência empreendedora anterior e propensão ao risco sobre as 

intenções empreendedoras foram totalmente mediados pela autoeficácia empreendedora. 

Wilson, Kickul e Marlino (2007), por sua vez, investigaram as relações entre gênero, 

autoeficácia empreendedora e intenções empreendedoras em adolescentes e alunos adultos de 

mestrado em administração de empresas (MBA). Encontraram fortes efeitos de gênero na 

autoeficácia empresarial e nas intenções no nível do ensino fundamental/ médio e embora não 

tenham medido os estereótipos de gênero para diferentes planos de carreira, seus resultados 

sugerem que o empreendedorismo ainda pode ser percebido como um campo “masculino” e 

que as mulheres jovens podem estar limitando suas aspirações de carreira porque sentem que 

não têm as aptidões necessárias. Pihie e Bagheri (2013), também realizaram estudo junto a 

alunos universitários, visando examinar a relação entre autoeficácia empreendedora, 

autorregulação e intenção empreendedora e concluíram que a autoeficácia empreendedora dos 

alunos tem o impacto mais significativo e positivo na sua intenção de se tornar um 



 

 

empreendedor. Mais especificamente, a autoeficácia empreendedora afeta muito a intenção 

empreendedora dos alunos, direta e indiretamente. Além disso, a autorregulação media 

parcialmente a relação entre a autoeficácia empreendedora e a intenção empreendedora dos 

alunos. 

O estudo de Veiga e Cortez (2021) objetivou verificar a interação entre perfil 

empreendedor (PE) e autoeficácia criativa (AE) na predição da intenção empreendedora (IE) 

entre universitários e os resultados mostraram os impactos diretos de PE na IE e as interações 

positivas e negativas de PE e AE na IE, o que demonstra que o PE precisa ser analisado em 

função de outras variáveis para predizer satisfatoriamente a intenção empreendedora. 

 

2.2 Intenção Empreendedora  

 

A formalização das pesquisas sobre intenção empreendedora (IE) teve início com os 

estudos de Shapero (Shapero & Sokol, 1982, Shapero, 1984), e de Ajzen (1985, 1991). 

Posteriormente, com o crescimento das pesquisas nesta área, destacam-se os trabalhos de 

Carvalho e González (2006), Teixeira e Davey (2010), Autio, Kenney, Mustar et al., (2014), 

Fayolle e Gailly (2015), Saeed, Yousafzai, Yani-De-Soriano, Muffatto (2015), Khuong e An 

(2016), Souza e Silveira (2016), Ferreira, Loiola e Gondim (2017), Paiva, et al. (2018), Braum 

e Nassif (2018), Marins, Santos e Silveira (2019). Na área educacional, destacam-se Silva, 

Barroso, Teixeira e Oliveira Júnior, (2022); Krüger, Cavalheiro, Zonatto e Kaczam, (2021) e 

Zarelli, Otto e Labiak Junior, (2021), entre outros. 

Intenção empreendedora é quanto o indivíduo se esforça para criar algo. Deste modo, 

para Ajzen (1991) a intenção engloba fatores motivacionais que inspiram o comportamento. 

Tais fatores são indicadores de como é forte a vontade de tentar ou quanto esforço o indivíduo 

desenvolve para mostrar um comportamento. No entanto, ser um empreendedor potencial não 

implica em ter intenção de empreender. Na concepção de Lima, Lopes, Nassif e Silva (2015) 

um empreendedor potencial não implica em ter intenção de empreender, em outras palavras, 

há indivíduos preparados para empreender, mas não têm a intenção, assim como alguns têm a 

intenção, contudo, não estão preparados.  

A intenção empreendedora compreende o esforço e o estímulo que os indivíduos 

empregam para realizar o comportamento empreendedor em condições favoráveis (Cantner, 

Goethner & Silbereisen, 2017; Souza, Santos, Lima, Cruz, & Lezana, 2016). As intenções são 

influenciadas por diversos fatores, ainda que sejam tomadas de maneira voluntária e consciente 

(Hecke, 2011). Compreender as intenções mostrase particularmente valioso quando o 

fenômeno focal é raro, obscuro ou envolve atrasos imprevisíveis de tempo – um fenômeno 

focal como o empreendedorismo (Krueger, Reilly & Carsrud, 2000). Sendo assim, a intenção 

empreendedora tem subsidiado a investigação de fatores cognitivos que podem motivar o 

indivíduo a empreender (Fayolle & Liñán, 2014; Krueger, 2017; Paiva, Andrade, Antonialli, 

& Brito, 2018). 

A intenção empreendedora foi definida por Koe, Sa'ari, Majid e Ismail (2012) como os 

esforços do indivíduo para realizar um comportamento empreendedor. Os autores destacam 

que ela é o resultado da percepção de controle sobre o comportamento (capacidade percebida 

para executar comportamento empresarial), a atitude em relação ao comportamento (o grau em 

que uma pessoa tem uma avaliação positiva ou negativa, ou bem a avaliação do comportamento 

empreendedor) e normas subjetivas e sociais (a percepção de quão importante os outros pensam 

sobre ser um empreendedor, a força da motivação para cumprir, e o apoio social para realizar 

o comportamento empreendedor).  

No modelo de Ajzen (1991) qualquer comportamento requer um planejamento. Assim, 

o ato de criar um novo negócio pode ser visto de acordo com a intenção adotada pelo indivíduo. 

Tal modelo compreende três variáveis da intenção: atitude pessoal, normas subjetivas e 



 

 

comportamento controlado. Essas variáveis que influenciam as intenções são chamadas de 

“antecedentes” motivacionais por Ajzen (1991). Assim, a força da intenção empreendedora é 

maior na medida em que esses três antecedentes ou atitudes são favoráveis ao comportamento 

considerado e que torna o indivíduo mais propício a realizá-lo. As normas subjetivas são 

participantes das normativas de uma sociedade e representam um fator importante na abertura 

de um negócio, principalmente, relacionado ao contexto universitário em que opiniões e laços 

familiares repercutem nas decisões dos estudantes e na condução de suas práticas (Tornikoski 

& Maalaoui, 2019). 

Para Almeida e Sobral (2005) a Teoria do Comportamento Planejado (TCP) se impôs 

como uma das mais difundidas teorias comportamentais do homem no contexto das ciências 

sociais, sendo testada em vários estudos como modelo explicativo e resultados que revelam 

uma capacidade explicativa satisfatória. Porém, para Fontenele, Brasil, e Sousa (2015) no 

processo da intenção empreendedora devem ser somados outros aspectos aos componentes da 

TPC, quais sejam os fatores demográficos, culturais e as trajetórias empresariais e familiares. 

Estes poderiam facilitar ou dificultar a ação empreendedora. 

Com base na Teoria do Comportamento Planejado, Liñán e Chen (2009) criaram um 

instrumento com o objetivo de mensurar a intenção empreendedora. Esses autores, adaptando 

o modelo desenvolvido por Ajzen (1991) para manifestação do comportamento humano em 

determinadas situações, desenvolveram um questionário. Para aqueles autores o instrumento 

deve contemplar quatro subescalas: atitude pessoal em relação ao empreendedorismo; normas 

subjetivas; controle comportamental percebido; e, intenção empreendedora. Neste estudo 

optou-se por empregar o modelo e Liñán e Chen (2009) para o contexto brasileiro, no intuito 

de aferir a intenção empreendedora de estudantes universitários. No contexto educacional, o 

ensino do empreendedorismo tem sido considerado um dos principais instrumentos para 

aumentar as intenções empreendedoras de empreendedores potenciais e nascentes (Liñán, 

Rodríguez-Cohard & Rueda-Cantuche, 2011; Krüger, Bürger & Minello, 2019). Estudantes 

expostos à educação empreendedora desenvolvem uma intencionalidade mais forte para o 

empreendedorismo e relatam atitudes mais positivas do que os estudantes que não receberam 

essa educação (Gieure, BenavidesEspinosa & Roig-Dobón, 2020) 

A atitude pessoal está relacionada à avaliação positiva ou negativa do indivíduo em ser 

um empreendedor (Autio, Keeley, Klofsten, Parker & Hay,2001). Inclui não só o afetivo, como 

seria gostar ou considerar atraente, mas também implica numa avaliação de se ter ou não 

vantagens (Liñán & Chen, 2009). Já a norma subjetiva mede a pressão social percebida em 

realizar ou não um comportamento empreendedor. Em especial, remete para a percepção de 

que as pessoas de referência possam aprovar ou não a decisão de se tornar um empreendedor 

(Ajzen, 2001). Na literatura encontramos diversos estudos onde o contexto familiar, como é a 

existência de familiares empreendedores, influencia o desejo dos estudantes em criar um novo 

negócio no final dos estudos (Krueger & Brazeal, 1994). No entanto cabe assinalar, por 

exemplo, que no estudo de Fontenele et al. (2015) aquela influência não foi confirmada. Por 

sua vez, o controle comportamental percebido é definido como a percepção da facilidade ou 

dificuldade do indivíduo em realizar determinado comportamento, baseado em experiências 

passadas, incluíndo as liberdades ou impedimentos e obstáculos (Liñán & Chen, 2009).  

 

3. Metodologia 

 

Esta pesquisa é de natureza descritiva e quantitativa e adotou a técnica de levantamento 

para a coleta dos dados. Os dados compreendem dois conjuntos. O primeiro foi levantado com 

empresários de sucesso e de fracasso, isto é, com aqueles que continuam operando com seus 

negócios depois de cinco anos de constituídos e aqueles que tiveram que fechar antes de esse 

período, e o outro conjunto obtido junto aos alunos do último ano do curso de Ciências 



 

 

Contábeis de uma Universidade Comunitária do Sul do Brasil. O primeiro contempla 174 

empresários de sucesso e 212 de fracasso e o segundo compreende 54 alunos do sétimo período 

e 33 do oitavo. O instrumento de pesquisa foi direcionado aos respondentes via correio 

eletrônico com auxílio da ferramenta do Google Docs 

 Os dados com os empresários de Santa Catarina, 600 ao total, foram levantados num 

amplo estudo de Lezana, Longen e Yonemoto (1997), dos quais foram selecionados 386 que 

tinham respondido de modo completo 45 questões comportamentais mensuradas por meio de 

uma escala Likert de concordância com cinco pontos. As mesmas questões foram incluídas 

num questionário que foi aplicado pessoalmente nas salas de aula aos estudantes. Nesse 

instrumento, composto por 4 blocos se colheram no primeiro as informações pessoais (gênero, 

se trabalha na área e se pretende abrir um escritório de contabilidade), os 3 blocos seguintes, a 

serem respondidos com escalas Likert de cinco pontos, se destinaram a levantar os dados 

comportamentais (45 itens), a autoeficácia empreendedora, com 23 itens pela escala de De 

Noble, Jung e Ehrlich (1999) e a intenção empreendedora segundo o modelo de Liñán e Chen 

(2009), operacionalizado com o questionário de Dakoumi e Abdelwahed (2014) que possui 18 

itens. 

Os dados a processar foram organizados em duas matrizes diferentes. Uma relativa aos 

dados comportamentais, que incluía 473 respondentes dispostos nas linhas e 45 questões, e 

outra com os dados obtidos com os estudantes, com 87 linhas e 44 colunas, considerando as 

informações pessoais e as escalas de autoeficácia e intenção empreendedora. Com o setor 

referido aos 386 empresários se fez uma análise discriminante qualitativa (Lebart, Morineau, 

& Piron, 1995) usando o software SPAD® para gerar a função linear discriminante-FLD. 

Posteriormente com esse mesmo setor se realizou uma análise fatorial de correspondências-

AFC a partir de uma matriz disjuntiva completa com o software Statistica® e usando os dados 

dos alunos, no formato disjuntivo completo, como indivíduos suplementares, se obtiveram as 

coordenadas da AFC para os 10 primeiros fatores, uma vez que a FLD contempla esse mesmo 

número além da constante somativa. A seguir se pode estimar em que categoria estariam os 

estudantes do último ano da graduação em Ciências Contábeis, se como empreendedores de 

sucesso ou de fracasso, possibilitando adicionar mais uma variável na matriz referida a eles. 

Com as respostas dos discentes aos questionários se procurou saber se existiam dados 

faltantes e se constatou que não houve omissões na escala de autoeficácia empreendedora-AE, 

e apenas dois na escala de intenção empreendedora-IE, um para cada período. Eles foram 

preenchidos com o valor da mediana do item em que faltou o valor. A continuação se avaliou 

se os dados da AE e da IE tinham distribuições aproximadamente normais dos itens usando o 

sugerido por Finney e DiStefano (2006), que apontam que valores de assimetria no intervalo [-

2;2] e de curtose [-7;7] podem ser considerados quase normais. Também se verificou se essas 

duas escalas eram passiveis de processar usando a análise fatorial-AF. Neste caso tomou-se 

como referência o apontado por Churchill Jr (1979), que sugere observar o valor da correlação 

do item com o total e a confiabilidade mensurada com o alfa de Cronbach. Adicionalmente se 

calculou a medida de adequação da amostra pelo teste de Kaiser, Meyer e Olkin-KMO e se fez 

o teste de esfericidade de Bartlett. 

Confirmada a possibilidade de usar a AF se realizou uma análise exploratória-AFE para 

dispor dos itens envolvidos nas subescalas do modelo de De Noble et al. (1999) e das 

dimensões da escala de Liñan e Chen (2009). Estabeleceram-se como requisitos que as cargas 

fatoriais sejam iguais ou superiores a 0,6 e que a variância extraída no caso da 

unidimensionalidade seja pelo menos 50%. Após efetuar os ajustamentos necessários nessas 

AFE se geraram os escores fatoriais para cada subescala da AE e para cada dimensão da IE, os 

que se usaram como variáveis dependentes nas análises de variância monofatoriais efetuadas 

(Anova one-way), as que tiveram como preditores categóricos o gênero, o interesse em abrir 



 

 

um escritório contábil ou a categoria de empreendedor de sucesso ou fracasso segundo a 

estimação feita a partir da FLD. 

 

4. Análise dos Resultados 

 

O pacote estatístico utilizado, SPAD® efetua a análise discriminante qualitativa a partir 

dos dados originais, isto é, as pontuações dadas pelos respondentes na escala de concordância. 

Internamente o aplicativo gera uma matriz disjuntiva completa e, então, efetua a análise de 

correspondência múltipla-ACM. As coordenadas dos respondentes sobre os eixos fatoriais, 

gerados na ACM, é que formam a nova matriz de dados a serem discriminados. Como resultado 

com os 386 empresários obteve-se a FLD, que tem a seguinte expressão:  
Y= 0,80 +4,60 F1 +7,82 F2 -3,60 F3 +13,23 F4 -0,38 F5 -9,74 F6 +8,50 F7 +2,77 F8 +9,91 F9 -1,37 F10 

Ela teve um excelente poder discriminatório, como se exibe na Tabela 1 e nas Figuras 

1 e 2. 
Tabela 1. Classificação dos indivíduos. F= fracasso; S = sucesso. 

Grupo de afetação 

G
ru

p
o

 d
e 

o
ri

g
em

 

  F S Total 

F 208 4 212 

S 8 166 174 

Total 216 170   

                                                 

Conforme os dados tabelados, chega-se a uma classificação certa de 374 indivíduos em 386 

(96,89%), sendo a errada de apenas 12 indivíduos (3,11%). 

Figura 1 – Histograma do grupo de fracasso. 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2 – Histograma do grupo de sucesso. 

 
          

Dando continuidade se realizou uma análise fatorial de correspondências-AFC com 

outro software, o Statistica®. Como ele não gera internamente a matriz disjuntiva completa os 

dados deveram ser transformados. Na AFC os 386 empresários foram considerados como 

indivíduos ativos, ou seja, participantes nos cálculos dos fatores. Já os dados dos alunos se 

incluíram como indivíduos suplementares, com massa zero, não participando dos cálculos, mas 

que se posicionam no espaço fatorial. Desse modo se obtiveram as coordenadas para os 10 

primeiros fatores que aplicada a FLD deu os resultados classificatórios. Valores negativos 

corresponderam às condições de fracasso e os positivos de sucesso. Os dados consolidados 

desse procedimento se apresentam na Tabela 2. 

Tabela 2. Número e porcentagens dos alunos 

Período 
Sucesso Fracasso 

Número % Número % 

Sétimo 37 68,52 17 31,48 

Oitavo 20 60,61 13 39,39 

Total 57 65,52 30 34,48 

Depois de identificar em que categoria os alunos foram classificados essa informação 

se dispus na base de dados que incluía as variáveis pessoais e as pontuações atribuídas aos 23 

itens da autoeficácia empreendedora-AE e os 18 da intenção empreendedora–IE. Para avaliar 

a possibilidade de realizar uma análise fatorial-AF com esses dados se calculou a correlação 

média do item com o total, o alfa de Cronbach e se realizaram os testes KMO e de Bartlett. 

Esses cômputos foram realizados para a AE e para a IE, resultando nos valores mostrados na 

Tabela 3. 

Tabela 3. Indicadores para avaliar se é possível efetuar uma análise fatorial 

Medidas Autoeficácia Intenção 

Correlação média do item com o total 0,566 0.464 

Valor do alfa de Cronbach 0,925 0,855 

Valor da medida de adequação KMO 0,815 0,792 

Significância do teste de Bartlett 0,000 0,000 

                                 

Confirmada a possibilidade de realizar a análise fatorial se fez o cálculo das estatísticas 

descritivas, incluindo a média, desvio padrão, assimetria e curtose. Para ambos os constructos 

a assimetria e a curtose tiveram valores para seus itens muito aquém do sugerido por Finney e 



 

 

DiStefano (2006), pelo que suas distribuições devem ser consideradas como quase normais. 

Quanto às médias pode-se observar que computada para todos os itens de AE atingiu um valor 

de 4,64 e 1,14 de desvio padrão, entanto que essas medidas para a IE foram respectivamente 

3,04 e 1,26. Esses resultados indicam que os discentes se sentem muito autoeficazes e suas 

intenções empreendedoras não são mais que medianamente manifestas. Os estudos de Silva et 

al. (2019 concluíram que, de maneira geral, os estudantes de Ciências Contábeis têm baixa 

intenção em empreender. Os acadêmicos que estavam trabalhando, estavam matriculados no 

período noturno e que já haviam cursado disciplinas ou capacitações relacionadas ao 

empreendedorismo apresentaram uma intenção em empreender mais elevada em relação aos 

demais 

Realizadas as análises fatoriais exploratórias - AFE para cada subescala da AE se pode 

avaliar quantos itens as refletiam. Para a subescala capacidade de enfrentar mudanças 

imprevistas, os três itens considerados (AE1, AE11 e AE15) atingiram os mínimos 

estabelecidos. Essa mesma situação se confirmou para o estabelecimento de relações com 

possíveis investidores (AE2, AE7, AE13 e AE23), desenvolvimento de produtos e 

oportunidades de mercado (AE3, AE6, AE8, AE12, AE16 e AE19), definição do principal 

objetivo do negócio (AR5, AE10, AE 17 e AE 20) e para construção de um ambiente de 

inovação (AE14, AE18 e AE21). Por sua vez a subescala recursos humanos chave para a 

empresa, composta pelos itens AE4, AE9 e AE22 apresentou uma carga fatorial baixa de 0,42 

nesse último item, mas optou-se por manter os três para dar sequência ao trabalho e gerar os 

escores fatoriais. 

Para realizar a AFE com a IE se seguiu o mesmo procedimento com cada dimensão. 

Assim, para a dimensão intenção dos itens iniciais houve que excluir um restando só três (IE2, 

IE3 e IE4), nas dimensões atitudes pessoais os quatro itens que refletem essas dimensões foram 

mantidos (AP1, AP2, AP3 e AP4), o mesmo aconteceu para normas subjetivas também com 4 

itens (NS1, NS2, NS3 e NS4). Por fim, para a dimensão controle comportamental percebido 

houve que excluir um item, restando cinco (CCP2, CCP3, CCP4, CCP5 e CCP6). 

Definidas as condições para cada constructo se geraram os escores fatoriais para cada 

subescala da AE e para cada dimensão da IE, que serviram para realizar os contrastes de médias 

por meio da Anova monofatorial. Os preditores categóricos utilizados foram o gênero, o 

interesse em abrir um escritório após se graduar e a categoria em que foram classificados pela 

FLD. Os resultados de todas as análises de variância realizadas não tiveram resultados 

significantes para nenhuma dos constructos com qualquer um dos preditores.  

 

5. Conclusões 

 

Diversas são as pesquisas quantitativas que se desenvolvem com estudantes 

universitários, uma vez que se podem obter dados com relativa facilidade e de modo geral 

bastante homogêneos quanto às características socioeconômicas e de idade dos respondentes. 

No entanto pode existir algum grau de viés na validade das escalas que se utilizam. Assim 

sendo e ao considerar que há uma tendência a direcionar o ensino superior no sentido de formar 

profissionais não apenas para a empregabilidade, mas de maneira cada vez mais marcante para 

o empreendedorismo, cabe buscar respostas acerca de se as percepções dos discentes coadunam 

com o que se procura mensurar. 

 Neste sentido, os resultados obtidos ao confrontar aquilo que os graduandos do último 

ano de Ciências Contábeis, e que já participaram da disciplina de empreendedorismo, 

respondem ao serem questionados sobre seu desejo de abrir um escritório de contabilidade tão 

logo finalizem sua formação, ou segundo a classificação como possíveis empreendedores de 

sucesso ou de fracasso, alerta para ser cauteloso nas conclusões que se possam gerar.  



 

 

Usando duas escalas validadas no Brasil com empreendedores que já iniciaram seu 

negócio, embora sob a proteção das incubadoras empresariais (Lizote et al., 2013; Nascimento, 

Lizote, & Verdinelli, 2016), se levantaram dados a respeito da autoeficácia e intenção 

empreendedora dos discentes. Embora a maioria, 75,6% dos respondentes, trabalhe na área 

contábil, eles não têm constituído uma entidade própria e, portanto, suas respostas não podem 

ser comparadas com as daqueles aos que já se aplicaram esses mesmos instrumentos de 

pesquisa. Naqueles casos, como no presente estudo, a autoeficácia manifesta-se de forma 

evidente em todas as subescalas e com médias elevadas. Já a intenção empreendedora dos 

alunos aparece com valores um pouco menores que aquela que possuem os proprietários de 

empresas na fase de incubação. Entretanto, ao se contrastar as médias do grupo que declarou 

estar interessado em abrir um escritório, que se deve interpretar como os que intencionam 

empreender, contra as daqueles que não pretendem criar uma firma própria, não houve 

diferenças significativas mostrando falta de coerência. De igual maneira, quando se trata o 

constructo autoeficácia, o resultado tampouco mostra diferença entre ambos os grupos e isto 

também acontece quando se toma como preditor para formar os grupos o aspecto 

comportamental. 

Duas considerações principais emergem desta pesquisa. A primeira é implícita em face 

aos resultados obtidos: nem sempre é possível considerar as respostas dos estudantes como 

algo que se possa generalizar. A segunda é derivada do aspecto comportamental mensurado 

nos empreendedores de sucesso e de fracasso. Pois, como apontado por Lima e Nassif (2017) 

há componentes do capital psicológico que o influenciam. Portanto, cabe refletir se nas 

disciplinas de empreendedorismo que são ministradas na graduação em Ciências Contábeis não 

se deveria incluir tal aspecto no seu plano de ensino.  
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Resumo: Como auxílio à otimização do tempo para desenvolvimento tecnológico e evolução 

das pesquisas científicas, este artigo trata do design science research (DSR), uma abordagem 

metodológica promissora e com uso em expansão no meio acadêmico. O objetivo do artigo é 

apresentar a evolução do método DSR e a importância do ensino deste método para os 

mestrandos e doutorandos das áreas de administração e gestão de projetos e empreendedorismo. 

A abordagem qualitativa foi adotada com o uso do método de estudo de caso focando o ensino 

de uma disciplina de pesquisa técnico-científica aplicada, lecionada em programas de mestrado 

e doutorado ligados a administração e gestão de projetos. Os dados foram coletados com 

entrevistas semiestruturadas e consulta a documentos da disciplina. Os resultados mostram 

contribuições e importância do ensino da DSR para a formação e a pesquisa em ciências sociais 

aplicadas. 
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1 Introdução 
 

No mundo, é um fator chave entender as necessidades das sociedades, assim como gerar 

soluções para tais necessidades nas ciências e na prática das numerosas atividades de trabalho. 

A design science research (DSR) têm se mostrado muito útil, portanto, por atender essas duas 

finalidades, de entendimento e de geração de soluções, levando ao desenvolvimento de artefatos 

portadores de benefícios (Dresch, 2015). Ela é pautada pela criação de soluções práticas para 

resolver problemas (Apiola & Sutinen, 2021).  

A evolução das práticas organizacionais ocorre, em boa parte, em função do contexto 

ágil em que elas operam (Fahd et al., 2021). Ela é crescente nas organizações desde o manifesto 

ágil, de 2001, alinhado com os eventos de disrupção tecnológica da transformação digital 

(Eisner et al., 2021; Kratochvil et al., 2021; Mies & Hausberg, 2021; Monod et al., 2021). As 

empresas, instituições de ensino e pessoas estão pressionadas por este contexto ágil de 

disrupção temporal e espacial, que força as organizações a construírem soluções para problemas 

complexos com prazos e orçamentos cada vez mais reduzidos.  

Da mesma forma, as pessoas necessitam se capacitar para atender às exigências desse 

novo contexto. Devem também se adaptar quanto às tecnologias e aos aspectos gerenciais e 

humanos. Os gestores necessitam entender as novas variáveis a serem controladas (Eisner et 

al., 2021) e os colaboradores têm que entender seu papel no contexto digital, para oferecer suas 

melhores capacidades e seu melhor desempenho (Kratochvil et al., 2021).  

Nesse sentido, as instituições de ensino estão pressionadas para formar novas 

capacidades, habilidades e competências compatíveis com o contexto ágil e digital (Eisner et 

al., 2021; Fahd et al., 2021). Por exemplo, a gestão de projetos é consideravelmente impactada 



 

 

por essas mudanças, bem como pela necessidade de novas soft skills, como o protagonismo 

(Sposito & Scafuto, 2019) e a liderança (Ali et al., 2021). 

A evolução da educação para as áreas de gestão de projetos, administração e 

empreendedorismo precisa da utilização de métodos, como a DSR, que tragam agilidade, 

flexibilidade e benefícios em modelos interativos e colaborativos (Apiola & Sutinen, 2021; 

Carstensen & Bernhard, 2019; Eryilmaz et al., 2018; Genemo et al., 2016; Oyelere et al., 2018). 

A DSR permite às organizações atender suas demandas por soluções com agilidade e o rigor 

necessário (Alturki et al., 2011; Peffers et al., 2007). Por outro lado, as instituições de ensino 

podem se valer da flexibilidade do método para a pesquisa alinhada com a elaboração de 

soluções práticas (Carstensen & Bernhard, 2019; Fahd et al., 2021). 

Neste artigo, objetiva-se apresentar a evolução do método DSR, bem como suas 

barreiras, insights, além de demonstrar a importância do ensino deste método para os 

mestrandos e doutorandos das áreas de administração, gestão de projetos e empreendedorismo. 

Este estudo foi estruturado considerando as seguintes seções: a inicial, composta por esta 

introdução; a segunda traz as referências teóricas necessárias para a fundamentação do trabalho 

proposto; a terceira seção apresenta os procedimentos metodológicos; a quarta, contextos do 

estudo; a quinta seção, a análise de dados e a apresentação de resultados; a sexta, as discussões 

dos resultados e considerações finais. Por fim, a sétima seção apresenta conclusões. 

 

2 – Fundamentação Teórica 
 

Com base na avaliação da literatura disponível, estudamos os aspectos estruturais e as 

vantagens de aplicação da DSR no contexto educacional.  

 

2.1 – Design Science Research (DSR) 

O método da DSR é um paradigma (Eryilmaz et al., 2018) com o objetivo de entender 

fenômenos e prover a invenção, o design e a construção de soluções inovadoras de problemas 

reais (Apiola & Sutinen, 2021; Eryilmaz et al., 2018; Oyelere et al., 2018; Venable et al., 2010). 

A DSR implica a análise do uso e do desempenho o de artefatos para compreensão, explicação 

e melhoria do comportamento dos fenômenos ou problemas usando uma teoria de design 

coerente para a legitimidade da criação de conhecimentos (Venable et al., 2010).  

Sua estrutura se baseia em dois componentes centrais. O  de construção de um projeto 

pela aplicação de métodos para gerar conhecimento e teoria a respeito da solução para 

problemas (Fahd et al., 2021), e o de obtenção de informações para futuras aplicações (Fahd et 

al., 2021). Partindo de uma abordagem qualitativa, baseia-se no estudo do processo de design 

(Carstensen & Bernhard, 2019) de maneira sistemática para desenvolver soluções de problemas 

encontrados em cenários reais (Apiola & Sutinen, 2021; Oyelere et al., 2018).  

Para tanto, fundamenta-se nas teorias que influenciam a ciência do design a pesquisa é 

descritiva ou prescritiva também conhecidas como kernel theories (Carstensen & Bernhard, 

2019). Desta forma, o seu princípio fundamental é a aquisição de conhecimentos e maior 
entendimento dos problemas de design e das soluções criadas pela produção de um artefato 

(Simões et al., 2020). Ela envolve a criação de conhecimento de forma simultânea à elaboração 

de artefatos que incorporam soluções (Carstensen & Bernhard, 2019; Eryilmaz et al., 2018).  

Embora Hevner et al. (2004) e Walls et al. (2004) tenham feito orientações prescritas 

em seus trabalhos iniciais de sobre como usar a DSR, essas foram consideradas de difícil 

aplicabilidade (Alturki et al., 2011). A partir daí, roteiros, processos, enquadramentos e modelos 



 

 

começaram a ser desenvolvidos (Alturki et al., 2011; Apiola & Sutinen, 2021; Fahd et al., 2021; 

Lacerda et al., 2013) e aplicados na academia e em contextos organizacionais para a realização 

de projetos (Apiola & Sutinen, 2021; Carstensen & Bernhard, 2019). 

Em linhas gerais, os roteiros obedecem a um determinado escopo de atividades ou regras 

visando à solução de um problema da vida real (Apiola & Sutinen, 2021; Carstensen & 

Bernhard, 2019; Venable et al., 2010). As atividades para uso da DSR ligadas a pesquisa e 

metodologia são particularmente explícitas nos roteiros de Alturki et al. (2011) e Eryilmaz et 

al. (2018). Da mesma forma, as atividades da DSR ligadas a design são explícitas no roteiro de 

Alturki et al. (2011) e frequentemente implícitas nos demais roteiros. Aparentemente, os 

roteiros obedecem a uma tendência de generalização das atividades e grupos. Os roteiros visam 

a viabilização da execução das pesquisas com DSR de uma forma organizada e mensurável no 

tempo. 

 

2.2 – DSR para fins educacionais 

Muitos estudos direcionaram seus objetivos para apresentar os benefícios da DSR para 

fins educacionais (Apiola & Sutinen, 2021; Eryilmaz et al., 2018; Fahd et al., 2021), sendo uma 

possibilidade  testar e avaliar soluções na realidade e conduzir pesquisas para refinar as 

soluções, ou ainda definir novos princípios de modelagem (Oyelere et al., 2018). Outra forma 

de se aplicar DSR no meio educacional objetiva a melhora do desempenho acadêmico de alunos 

com o aprimoramento de atividades de pesquisa, avaliação de resultados, absorção de 

conhecimento e a melhoria do planejamento de atividades (Apiola & Sutinen, 2021; Fahd et al., 

2021). 

Os estudos de Oyelere et al. (2018) e  Carstensen & Bernhard (2019) apresentaram 

propostas de fluxos de pesquisa DSR que podem ser aplicados no âmbito educacional.  Oyelere 

et al. (2018) recomendam cinco atividades de aplicação da DSR, sendo elas as de explicar o 

problema, delinear o artefato e definir requisitos, projetar e desenvolver o artefato, demonstrar 

o artefato e avaliar o artefato. Os autores se valeram dessa estrutura para o desenvolvimento de 

um aplicativo de aprendizagem com celulares, em um estudo cujos resultados sugerem que há 

possibilidade de melhora no desempenho dos alunos (Oyelere et al., 2018). As Figuras 1 e 2, 

representam, respectivamente, tais estruturas de pesquisa.  

A Figura 1 traz o fluxo de estratégia e métodos criativos utilizado por Oyelere et al. 

(2018) em seu estudo.  
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Figura 1: Fluxo DSR – Aprendizagem móvel 



 

 

Fonte: Adaptado de Oyelere et al. (2018) 

 

Por sua vez, a Figura 2 apresenta o roteiro de DSR proposto por Carstensen & Bernhard 

(2019), o qual defende o uso de teorias centrais para o processo de design e aprendizagem dos 

alunos. Os autores se valeram de técnicas de pesquisa em DSR para analisar o modelo de 

aprendizagem de conceitos complexos e foram desenvolvidas sequências de ensino para um 

curso de engenharia elétrica. Os resultados demonstraram o valor da DSR para a disciplina e 

que é aplicável no contexto (Carstensen & Bernhard, 2019). 
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Figura 2 - Fluxo DSR para aprendizagem em disciplinas de engenharia 

Fonte: Adaptado de Carstensen & Bernhard (2019) 

 

Da mesma forma, outros estudos apresentaram o uso de DSR e roteiros específicos para 

o aumento do desempenho da aprendizagem de alunos (Apiola & Sutinen, 2021; Eryilmaz et 

al., 2018; Fahd et al., 2021). O modelo de Hevner et al. (2004) foi recomendado para fins 

educacionais, pois pode ser aplicado em todas as fases da educação para orientar projetos 

educacionais com o uso da DSR (Apiola & Sutinen, 2021).  

 

2.3 – Mais aspectos relevantes da DSR 
Mais aspectos relevantes da DSR necessários para atender nosso objetivo de pesquisa 

são explorados neste tópico.  

 

– Disseminação 

A pesquisa em design é multidisciplinar (Carstensen & Bernhard, 2019), enquanto sua 

realização e a aprendizagem sobre ela são complexas (Contell et al., 2017). Há poucas 

publicações que descrevem o processo de como executá-las (Apiola & Sutinen, 2021; Contell 

et al., 2017) e há pouca discussão e orientação sobre como aplicar a DSR para desenvolver 



 

 

artefatos de facilitação da educação (Fahd et al., 2021). A DSR tem uma disseminação maior 

em campos práticos, como projetos profissionais ou industriais (Apiola & Sutinen, 2021) e 

principalmente no campo de sistemas de informação (SI) (Fahd et al., 2021).  

A prática do design, os projetos de DSR são feitos em contextos organizacionais e 

sociais. No entanto, a divulgação dos resultados da DSR, que são os artefatos produzidos, 

deveriam ser divulgados em um contexto amplo de várias configurações organizacionais e 

sociais (Venable et al., 2010). Desta maneira, há sugestões para a alteração de programas 

educacionais para que a DSR tenha destaque em abordagens de ensino (Apiola & Sutinen, 

2021). 

 

– Contextos organizacionais, sociais e educacionais 

Os contextos organizacionais têm dependência de métodos que gerem uma 

documentação que conecte e promova resultados de interesse (Carstensen & Bernhard, 2019). 

A DSR tem ampla aderência às necessidades organizacionais e sociais. Tal aderência ocorre em 

função de aspectos como os de aplicabilidade, difusão, comunicação e consequências. Em 

função disto, a DSR é avaliada pela sua eficiência para a resolução de problemas (Venable et 

al., 2010). Outros aspectos são os de interatividade, integratividade, iteratividade (Fahd et al., 

2021) e flexibilidade (Fahd et al., 2021; Venable et al., 2010). A colaboração interativa entre 

players em um projeto de design é necessária para a geração de inovação e para novas 

abordagens. A geração de conhecimento ocorre considerando ciclos flexíveis e iterativos de 

análise, design, desenvolvimento, avaliação e redesign. A utilização de vários métodos, de 

forma integrativa, para a construção de descobertas embasadas em evidências objetiva tornar 

íntegra a argumentação (Fahd et al., 2021).  

Adicionalmente, a DSR, em seu ciclo de design, oferece recursos para a construção e a 

avaliação de soluções, de forma iterativa entre os integrantes do projeto de design, no processo 

de criação (Apiola & Sutinen, 2021).  Dessa forma, oferece recursos para o aumento de 

habilidades de solução de problemas, sociais e de comunicação para os seus participantes 

(Apiola & Sutinen, 2021). Assim, a DSR oferece recursos de aplicação que aumentam as soft 

skills e os conhecimentos teóricos e práticos (Apiola & Sutinen, 2021).  

Na literatura, existem citações referentes à flexibilidade da DSR, mesmo se tratando de 

uma metodologia sistemática e com características pragmáticas (Fahd et al., 2021). Desta 

forma, objetiva trazer melhorias às práticas educacionais considerando técnicas como análise 

iterativa, design, desenvolvimento e aplicação. A DSR baseia-se na colaboração entre 

pesquisadores e profissionais em ambientes organizacionais e sociais (Fahd et al., 2021), unindo 

a teoria à prática (Apiola & Sutinen, 2021; Fahd et al., 2021).  

 

 – Benefícios e limitações 

Os benefícios da aplicação da DSR são percebidos nos contextos educacional e prático. 

A melhora da compreensão de alunos em questões técnicas é um dos benefícios relevantes, pois 

facilita a percepção de problemas reais mesmo se tratando de questões complexas (Carstensen 

& Bernhard, 2019). A DSR pode ajudar na melhora do design dos materiais de aprendizagem, 

de forma a contribuir para o desenvolvimento de teorias em paralelo com a prática (Carstensen 

& Bernhard, 2019). Suas propriedades de prática e de flexibilidade permitem aos alunos a 

experimentação das características críticas em um processo de aprendizagem específico. Da 

mesma forma, promovem o desenvolvimento de capacidades (Carstensen & Bernhard, 2019).  



 

 

A expansão da base de conhecimento relacionada a pesquisa (Oyelere et al., 2018) é um 

benefício gerado pela aplicação da metodologia. O processo de DSR permite vislumbrar 

diversos resultados concretos, como o uso de métodos, construções, prototipação de artefatos 

ou objetos, instanciações, inovações sociais, modelos, recomendações, boas práticas, softwares 

e novas teorias (Oyelere et al., 2018). A integração contínua entre a solução projetada e o 

processo de design gera o aumento de conhecimento e melhora o entendimento do problema 

(Oyelere et al., 2018).  

Quanto ao aspecto prático, citamos o uso de modelagem como uma capacidade que 

facilita a reflexão e a análise de contextos de solução de problemas (Carstensen & Bernhard, 

2019). A DSR, portanto, não é determinística ou limitadora, mas sim, baseia-se em reflexão e 

experimentação (Carstensen & Bernhard, 2019). Devido a este sentido prático e de benefícios, 

há a extração de conhecimento embasado em teorias existentes, de maneira justificada, 

relacionado aos propósitos do projeto (Eryilmaz et al., 2018). Dado que a DSR é pautada pelo 

rigor dos procedimentos, os pensamentos e as ações baseados nela propiciam uma fácil 

integração entre conhecimento e habilidades provenientes de disciplinas distintas da ciência e 

da vida (Apiola & Sutinen, 2021).  

Das limitações da DSR, em ambientes de contexto ágil, há dificuldade para intervenções 

eficazes, já que há fases em ciclo iterativo rápido a serem respeitadas. Há dependências das 

fases de conceituação, design, implementação e pesquisa, dentro de um contexto de 

iteratividade (Fahd et al., 2021) que trazem a confiabilidade ao pesquisador. Dentre as 

limitações apontadas para a DSR. Segundo Fahd et al., (2021), o método não é considerada nas 

abordagens de pesquisas comportamentais em gestão, isso em função do seu objetivo de 

solucionar problemas reais com a construção de um artefato. Outro ponto se dá quanto ao foco 

da DSR estar especificamente com os resultados baseados em TI, o que é uma limitação no 

progresso acadêmico dos alunos na compreensão de contextos organizacionais e sociais (Fahd 

et al., 2021). 

 

– Contribuição para conhecimento, criação e inovação 

A DSR contribui para o conhecimento, pois considera avaliações, dentro do ciclo de 

rigor (Apiola & Sutinen, 2021), quanto aos aspectos de utilização, qualidade e eficácia das 

soluções produzidas (Eryilmaz et al., 2018). O ciclo de rigor conecta as tarefas do processo de 

design a uma base de conhecimento (Apiola & Sutinen, 2021) A comunicação do conhecimento 

é realizada aos stakeholder de forma efetiva (Eryilmaz et al., 2018). Sua abordagem se dá pela 

integração do mundo real e da teoria (Fahd et al., 2021). Neste sentido, propicia a 

contextualização, pelos pesquisadores, das formas que os princípios de design devem atingir o 

uso pleno para o desenvolvimento da solução (Fahd et al., 2021).  

Outras formas de aquisição de conhecimento ocorrem pela observação dos personagens 

dos problemas e das soluções (Genemo et al., 2016). Tais insumos são obtidos pela observação 

dos fenômenos, pelo conhecimento do domínio, pela literatura prévia e pela consulta a 

profissionais especialistas (Genemo et al., 2016). De forma cíclica, o conhecimento tem papel 

fundamental para o aprofundamento no escopo do problema e para a apresentação de soluções 

possíveis para prototipação e criação de artefatos (Genemo et al., 2016). 

Os aspectos de criação e inovação são relevantes e associados à aplicabilidade e 

flexibilidade. O processo criativo de desenvolvimento envolve ciclos contínuos de design, 

encenação, análise e redesign (Carstensen & Bernhard, 2019). A criatividade, portanto, se torna 

uma habilidade relevante, bem como outras das chamadas habilidades do século XXI, sendo 



 

 

elas as de comunicação e pensamento crítico (Apiola & Sutinen, 2021). Os projetos de DSR 

criam novas aplicações e ampliam, de forma consistente, o conhecimento pertinente a um 

campo de domínio de problema ou processo de design (Apiola & Sutinen, 2021). Os ciclos de 

design objetivam processos e atividades de criação para produzir artefatos para aplicações 

práticas (Apiola & Sutinen, 2021). 

Da mesma forma, pelo aspecto da inovação, a DSR tem sua contribuição significativa 

(Apiola & Sutinen, 2021). Para descobertas revolucionárias e inovações disruptivas é 

necessário aprender a ir além do simples processo de design. Por outro lado, as instituições de 

ensino necessitam realizar projetos de educação que promovam o contraditório entre 

produtividade e criatividade (Apiola & Sutinen, 2021). Dessa forma, os currículos educacionais 

deveriam ser pela busca da liberdade mental, pela paixão d descobertas, por criar e inovar, de 

forma inspiradora para trazer benefícios humanos e organizacionais, de maneira disruptiva 

(Apiola & Sutinen, 2021). Nesse sentido, uma visão ampla e abrangente deve ser aplicada à 

pesquisa, considerando a DSR e o comportamento, para a criação de artefatos (Venable et al., 

2010).  

 

– Relevância e importância 

A DSR tem como ponto relevante o uso da teoria em um processo cíclico e interativo 

para a criação e validação de artefatos de solução (Carstensen & Bernhard, 2019; Fahd et al., 

2021; Venable et al., 2010). Esse processo deve levar a teorias e compartilhá-las com os 

profissionais e demais stakeholders envolvidos no projeto de design (Carstensen & Bernhard, 

2019). Dessa forma, trabalhos acadêmicos com a aplicação de DSR vêm ganhando relevância 

e reconhecimento (Carstensen & Bernhard, 2019), pois as técnicas aplicadas na DSR trazem 

um acréscimo relevante para o aprendizado em disciplinas técnicas e estruturadas, de forma a 

melhorar a capacidade de reflexão com as situações pragmáticas (Carstensen & Bernhard, 

2019).  

A DSR propicia uma conexão natural com esse ambiente que está surgindo, pois o ciclo 

de relevância estabelece uma ponte entre o design e o ambiente para o qual se busca por 

soluções inovadoras (Apiola & Sutinen, 2021). Entende-se que há a necessidade de se preparar 

os futuros profissionais com ferramentas de rigor metodológico, habilidades matemáticas e 

tecnológicas. Estas habilidades devem ser conectadas a projetos realizados com a aplicação da 

abordagem DSR, em projetos interdisciplinares de forma cíclica e iterativa para aproveitar 

competências combinadas dos alunos (Apiola & Sutinen, 2021; Oyelere et al., 2018). 

Há, também, relevância na aplicação da DSR quando se observa a criação de teorias, 

conhecimentos e práticas de design em contextos educacionais. A DSR é eficaz para a criação 

de soluções inovadoras para problemas complexos na vida real (Genemo et al., 2016). A busca 

pela resolução envolve uma série de atividades e tarefas, desta forma, a DSR vem se colocando 

melhor em campos de ciências práticas como SI e engenharia (Genemo et al., 2016). Isso devido 

à técnicas de investigação sistemática para o acréscimo de conhecimento e na adição de 

configuração, composição, estrutura, propósito, valor e significado no desenvolvimento de 

artefatos (Genemo et al., 2016). 

O processo de oferta uma série de capacitações, de forma colaborativa, em pesquisa, 

educação e atitudes orientadas à transformação social (Apiola & Sutinen, 2021). A chegada da 

transformação digital traz importância à DSR como metodologia de pesquisa (Apiola & 

Sutinen, 2021). A sua capacidade de trazer conscientização e entendimento quanto ao meio 

ambiente estudado, além de gerar um artefato que atenda uma realidade. Além de complexas 



 

 

interações dos artefatos, pelo aspecto de SI, em ambientes organizacionais e sociais, torna a 

DSR importante no contexto digital (Apiola & Sutinen, 2021; Venable et al., 2010). 
 

3 – Procedimentos Metodológicos 
 

Este estudo adotou uma abordagem qualitativa de estudo de caso segundo os 

direcionamentos de Yin (2003). O caso considerado é a oferta de uma disciplina de pesquisa 

técnico-científica aplicada com características propícias para a avaliação do ensino e da 

aprendizagem do método DSR. A disciplina é lecionada em programas de mestrado e doutorado 

ligados a administração, gestão de projetos e empreendedorismo.  O estudo considera duas 

turmas de alunos, que fizeram a disciplina respectivamente em 2019 e 2020.  

O objetivo deste artigo é explicar porque é recomendável o ensino da DSR em mestrados 

e doutorados, particularmente nos campos da Administração, da Gestão de Projetos e do 

Empreendedorismo. Para atingir esse objetivo, uma análise foi realizada com base no uso de 

dados primários, obtidos com entrevistas semiestruturadas. Outra fonte de dados foram 

documentos da disciplina. Foram realizadas entrevistas com 14 alunos e duas com professores. 

Dos 14 alunos, quatro alunos eram da primeira turma (2019) e 10, da segunda (2020). Os dois 

professores atuaram em ambas as turmas.  

Os alunos foram convidados a darem entrevista semiestruturadas a partir de nossa 

consulta à lista de alunos de 2019 e 2020. A coleta de dados buscou informações relacionadas 

ao objetivo de pesquisa. Para atingir tal propósito, foram usados roteiros de entrevista 

específicos respectivamente para alunos e professores. Segundo a lógica de entrevistas 

semiestruturadas, questões adicionais foram realizadas conforme a necessidade percebida pelo 

entrevistador teve durante a realização de cada entrevista segundo o que julgou relevante para 

a pesquisa. Todas as pessoas entrevistadas aceitaram participar pelo mecanismo proposto de 

Google Meet em entrevistas online. Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas. 

Para o processo de análise de conteúdo, foi utilizado o software Atlas TI, versão 7.15. 

A análise foi realizada inicialmente com as transcrições das entrevistas de alunos e, depois, com 

as de professores. Da mesma forma, para a documentação fornecida, foi realizado o mesmo 

procedimento, com o intuito de se complementar e validar os dados das entrevistas. Por fim, os 

resultados obtidos foram discutidos à luz da fundamentação teórica a fim de se identificar e 

tratar convergências e divergências em relação à literatura. 

 

4 – Estudo de caso 
 

4.1 – Contextualização do estudo de caso 

A disciplina focada como caso de pesquisa (pesquisa técnico-científica aplicada) é 

recente nos programas de mestrado e doutorado em que tem sido lecionada, tendo sido iniciada 

há três anos. Sua principal função é a disseminação entre alunos do conceito de design science 

(DS) e do método DSR. O entendimento de que há uma tendência de que mecanismos mais 

pragmáticos sejam adotados no mundo acadêmico para solução de problemas reais, e não 

somente descrevê-los ou isolá-los em laboratório, é um dos principais argumentos para a 

existência da disciplina. Outro fato relevante é um requisito do MEC para que os programas de 

pós-graduação profissionais e em gestão de projetos produzam contribuições para a prática em 

sua produção acadêmica, a começar das dissertações de mestrado e teses doutorais.  



 

 

Em 2019 ocorreram as primeiras aulas, sendo que a primeira turma foi exclusivamente 

composta por alunos de pós-graduação. Inicialmente, o planejamento considerou apenas a 

leitura de artigos científicos para entendimento do que é DSR e como o método é estruturado 

para a produção acadêmica. Adicionalmente, os alunos apresentaram, ao longo das semanas da 

disciplina, seminários sobre temas previstos no plano da disciplina com o apoio de explicações 

conceituais e orientações dos professores.  

Já a segunda turma da disciplina foi além do embasamento conceitual obtido com 

leituras, seminários feitos pelos alunos, aulas expositivas, explanação e orientação dos 

professores em sala de aula. A turma teve grupos de alunos organizados para que propusessem 

a execução prática em empresas do método da DSR. Para tanto, foram estabelecidas parcerias 

com duas empresas. Isto proporcionou a oportunidade de um ciclo de aplicação real, 

considerando as etapas propostas pelo método, contendo desde a análise do problema focado 

até o design de artefatos de solução. Foram estabelecidos dois grupos de trabalho com cerca de 

seis alunos cada. 

 

4.2 – Por que ensinar DSR? 

A análise de dados deste estudo se deu com base em cinco percepções trabalhadas no 

referencial teórico: disseminação, organizacional e social, uso, benefício e limitação, e 

relevância e importância da DSR. A análise do conteúdo realizada, com base nas entrevistas e 

nos documentos, conforme informa o Apêndice 1, ratificou o que foi levantado previamente na 

literatura. Foi possível verificar como os entrevistados entenderam a DSR a partir de suas 

experiências na disciplina, bem como suas expectativas, aplicações e dificuldades ao longo do 

período em que a cursaram. Durante as entrevistas, identificaram-se todos os aspectos como 

relevantes no campo teórico e prático. 

 

– Disseminação 

A disseminação da DSR é um ponto relevante deste estudo. Constata-se que o conceito 

e o método podem estar ganhando força com o advento de eventos disruptivos como a 

transformação digital (Apiola & Sutinen, 2021). O processo de design possibilita a conjunção 

de práticas de forma paralela. A criatividade e inovação entram em cena, mas dentro de um 

ciclo de rigor, que possibilita o desenvolvimento de soluções práticas, alinhadas com o estado 

da arte, ou seja, com o embasamento das teorias substanciais para o campo de domínio do 

problema (Venable et al., 2010). Desta forma, este estudo contribui para o entendimento de 

como está a disseminação da DSR, no contexto acadêmico e organizacional (Apiola & Sutinen, 

2021; Eryilmaz et al., 2018; Oyelere et al., 2018). 

Das 16 entrevistas realizadas, apenas uma não apresentou qualquer característica 

relacionada a este aspecto. Todas as demais mostraram o aspecto como relevante e tema de 

interesse para avanço nos estudos de DSR, conforme trechos extraídos “Vendo a questão de 

profissional envolvido em pesquisa e pesquisa aplicada com multidisciplinaridade. Isso é um 

ponto positivo para docentes e pesquisadores, este amadurecimento da DSR em outros países e 

podemos ser pioneiros” (#A8), “Dentre os principais benefícios do aprendizado da DSR está se 

obter um método mais abrangente para aplicar e atender às necessidades dos usuários, ou seja, 

trazendo a ciência perto dos usuários, a academias para as pessoas“ (#A14) e “Nos paradigmas 

tradicionais vemos os fenômenos e não se permite vivenciá-los, e no momento que os 

pesquisadores conseguem ir a campo, entender as dores do campo, se torna possível oferecer 

soluções mais próximas do que eles precisam” (#P1). 



 

 

Ao se avaliar os documentos, que são os entregáveis previstos na disciplina e que foram 

produzidos pelos alunos, foi possível ratificar o aspecto de disseminação, conforme trecho do 

estudo “O artefato desenvolvido poderá ser utilizado por outras pequenas e médias empresas 

com problemas similares na gestão de custos de projetos.” (#D2). 

 

 – Organizacional, social e educacional 

Outro aspecto percebido foi o de impacto para a organização e sociedade. As 

organizações evoluem constantemente e são pressionadas por alguns fatores, como regulatórios, 

concorrência, tendências e tecnologia. Em tempos contemporâneos, a grande evolução se dá 

pela necessidade de se acompanhar os novos paradigmas digitais (Monod et al., 2021). A 

evolução digital não fica apenas no âmbito tecnológico, pois força as organizações a assumirem 

fluxos de inovação contínuos. Novos produtos e serviços são criados, inovados em função da 

demanda. Desta maneira as capacidades organizacionais, processos e pessoas, têm de evoluir 

para sustentar o processo de transformação profundo provocado pelo pensamento digital (Mies 

& Hausberg, 2021) em um contexto ágil.  

Em todas as entrevistas realizadas os entrevistados trouxeram as contribuições que essa 

interação gera tanto para o meio acadêmico e profissional, se destacando as seguintes 

colocações “Acredito que a DSR tira os alunos de uma zona muito pouco empírica, pouco 

metodológica para levá-los para o início de contato com o que é academia” (#A10), “Porém 

você tem a capacidade de filtrar isso bem e levar ele para um segundo contraponto que é a 

própria academia” (#A10), “Cada vez mais se espera por parte da academia que a gente consiga 

por meio da teoria a trazer soluções práticas para o dia a dia” (#A1), “Considero que esse 

método é o que mais aproxima a construção de uma pesquisa aplicada” (#P15). Sendo ratificado 

quando da avaliação da documentação, conforme trecho “Para a teoria do DSR, o estudo 

empírico contribuiu para um maior esclarecimento aos pesquisadores acadêmicos dedicados ao 

DSR sobre os aspectos dessa classe de problema relacionados como as etapas do projeto de 

desenvolvimento do artefato nos quais os riscos de fracasso fossem considerados elevados” 

(#D2). 

Da mesma forma, as instituições de ensino são pressionadas pela necessidade de 

capacitação de gerentes e técnicos para o contexto digital (Eisner et al., 2021). Os gestores têm 

de lidar com situações distintas em um novo ambiente de negócios que está se moldando (Mies 

& Hausberg, 2021). A necessidade de inovar linhas de produtos e serviços, influencia processos 

e capacidades dinâmicas da organização (Mies & Hausberg, 2021). A forma como estas tem de 

gerenciar recursos deve estar em contexto estratégico, tático e operacional. Desta maneira, os 

gestores precisam se adequar, bem como adequar seus colaboradores (Kratochvil et al., 2021). 

A demanda por capacitação técnica e gerencial pressiona as instituições educacionais 

(Carstensen & Bernhard, 2019; Eisner et al., 2021). A DSR foi sugerida como relevante e 

importante para a composição de currículos de cursos como de sistemas de informação e 

engenharia (Apiola & Sutinen, 2021; Carstensen & Bernhard, 2019; Fahd et al., 2021).  

Neste cenário de evolução, processos que auxiliem no melhor entendimento, de 

soluções inovadoras para problemas complexos, fazem parte do conjunto de ferramentas que se 

colocam como factíveis de serem utilizadas. Sendo assim, a DSR, de forma natural, se coloca 

como uma opção (Carstensen & Bernhard, 2019; Genemo et al., 2016). A contribuição ocorre 

no fornecimento de ciclos iterativos e colaborativos que permitem às organizações uma 

aplicabilidade e flexibilidade consideráveis. A agilidade é um aspecto importante (Apiola & 

Sutinen, 2021). O pensamento ágil pode ser um limitador, conforme avaliado na literatura, no 



 

 

entanto, entende-se que o contexto ágil não permite soluções erráticas, ou seja, o rigor também 

é um fator relevante (Fahd et al., 2021).  

Os entrevistados indicaram a evolução de suas capacidades com a aplicação dos 

processos que compõem a metodologia, conforme trechos “Proposição com base na teoria, ir a 

campo e fazer o teste. Na DSR você vai com o modelo aberto e à medida que vai pesquisando, 

vai desenvolvendo. Esta é uma grande vantagem“ (# A14), “Entendendo a metodologia gerando 

melhoria contínua e rápida para a empresa para qual está trabalhando“ (#A6). Sendo ratificado 

quando da avaliação da documentação, conforme “Por se tratar da busca da solução de uma 

questão de problema de praticantes, as práticas da Design Science Research (DSR) foram 

adequadas, por terem uma sequência lógica em etapas que devem ser seguidas, para 

compreensão de um problema de projeto específico e sua solução, através da construção e 

aplicação de um artefato” (#D3). 

 

– Uso: Aplicabilidade, flexibilidade, criação e inovação 

Pelo aspecto do uso, consideram-se fatores como aplicabilidade, flexibilidade, mas 

também a criatividade e inovação. A contribuição neste sentido é ampla. A aplicabilidade se dá 

para qualquer escopo de problema que necessite de soluções inovadoras e generalizáveis. A 

DSR se aplica em contextos de problemas complexos, pois ela oferece meios para entendimento 

completo de problemas da vida real (Carstensen & Bernhard, 2019; Oyelere et al., 2018; 

Venable et al., 2010). O processo de design consegue unir mecanismos para análise, definição, 

estruturação de requisitos, ajustes e validação e instanciação de soluções aplicáveis aos 

problemas avaliados (Walls et al., 2004).  

A questão de aplicabilidade foi apontada pelos entrevistados “Cada problema é um 

problema, com soluções diferentes isso acaba levando você ter um pouco mais de trabalho e se 

chegar na entrega que se precisa“(#A13), “O adulto aprende fazendo, a aplicação é muito útil” 

(#P16), “Reflexão sobre os resultados, se é necessário ou não voltar às etapas, não seguir por 

seguir pelos problemas que isso pode trazer“ (#A5). Ratificado pela análise dos documentos, 

conforme trechos “Conceitualmente, pode-se incluir qualquer evidência empírica e a DSR não 

dispensa que em cada etapa do método sejam realizadas avaliações parciais dos resultados, para 

garantir que a pesquisa está indo ao encontro dos objetivos propostos (Lacerda et al., 2013). Ao 

final da avaliação, os pesquisadores podem decidir se devem ou não voltar ao estágio 3 

(Construção do Artefato), para melhorar a eficácia do artefato ou continuar e avançar para o 

próximo estágio (comunicação) adiando a possível melhoria para um projeto posterior (Peffers 

et al., 2007)” (#D1), “Destaca-se a importância da etapa de controle indicada no artefato, como 

forma de avaliar a comunicação obtendo-se evidências do engajamento dos participantes do 

projeto. Como resultado das evidências obtidas, o processo de engajamento deverá ser 

melhorado nas fragilidades identificadas“ (#D3). 

A flexibilidade é outro ponto. Problemas complexos consistem em variáveis diversas 

que se interrelacionam e provocam efeitos difíceis de entendimento e resolução (Fahd et al., 

2021; Venable et al., 2010). A possibilidade de segmentar um problema e atuar de forma 

flexível, com equipes distintas em momentos distintos, embasados em conhecimento, teorias e 

processos cíclicos é um aspecto da DSR (Apiola & Sutinen, 2021; Carstensen & Bernhard, 

2019). Desta forma, o processo evolui de forma colaborativa (Apiola & Sutinen, 2021). A 

construção do artefato agrega conhecimento além de vislumbrar a tangibilidade da solução em 

um espectro temporal.  



 

 

A questão de flexibilidade pode ser verificada pelos trechos de entrevistas “Olho o 

problema na prática, daí busco na teoria, para propor framework, um artefato final, mas com 

robustez, rigidez no processo de construção de algo para a prática” (#A9), “Percebi a aplicação 

da disciplina de diversas formas” (#A9), “Por ser uma ferramenta que pode ser usada na 

transição entre conhecimento prático” (#A10) e “A própria DSR, deixou à vontade para fazer 

algo que seja mais na prática, inclusive no terceiro setor“ (#A4). Ratificado pela análise do 

documento, conforme trechos “A DSR permitiu a construção de um artefato “método” que neste 

projeto foi denominado Easy-Talk” (#D1) e “As contribuições deste artigo para a prática 

estiveram relacionadas com a criação de um artefato que pode ser aplicado a outras pequenas e 

médias empresas com dificuldade de gestão de custos de projetos, auxiliando no processo de 

tomada de decisão sobre investimento, contribuindo para otimização dos resultados” (#D2).  

A criação da solução propicia o desenvolvimento de habilidades de comunicação, 

colaboração e criação nos alunos (Apiola & Sutinen, 2021). Da mesma forma, desenvolve as 

habilidades de pesquisa e análise das teorias para a fundamentação. A questão de criatividade 

pode ser verificada pelo trecho “A gente usou o frame, que é o método mais tradicional de DSR, 

baseado nesse frame foi muito fácil seguir os estágios de solução, entendendo o processo de 

criação da DSR.  O entendimento é muito simples porque ele é similar ao processo prático ou 

empírico, onde eu defino qual é o meu leque de hipóteses, vendo quais são as alternativas, já 

tem alguma coisa que resolve esse tipo de problema, cria um artefato” (#A10). Ratificado pela 

análise do documento, conforme trecho “O desenvolvimento corresponde ao processo de 

construção do artefato propriamente dito, ou seja, o resultado do desenvolvimento é o artefato 

em estado funcional” (#D3). 

No caso da inovação permite aos alunos especularem soluções disruptivas (Fahd et al., 

2021). A questão de inovação pode ser verificada pelos trechos “Uma ferramenta para solução 

de problemas específicos em corporações” (#A2) e “Uma das melhores disciplinas que ao me 

ver tive, trazendo soluções para pequenos e médios empresários. A DSR não tem como não 

gerar conhecimento, se você olha a teoria e o seu cliente não tem como não gerar um artefato 

para atendê-lo“ (#A6). Ratificado pela análise do documento, conforme trecho “Outro requisito 

importante para a instanciação do modelo era a possibilidade de integrar o artefato com os 

controles atuais da empresa, de forma a possibilitar a alimentação automática das informações” 

(#D2). 

 

 – Benefícios 
 

Pelo aspecto de benefícios, percebe-se que a contribuição é substancial para alunos, 

profissionais, organizações e instituições de ensino. Para os alunos, identificou-se que há campo 

para a melhora cognitiva dos alunos no âmbito técnico/prático (Apiola & Sutinen, 2021). A 

possibilidade de visualização de problemas em contextos complexos é um diferencial do 

método e auxilia no crescimento dos alunos. Por outro lado, a substancialidade dada às 

soluções, com o acréscimo de teorias e conhecimento acadêmico, em paralelo ao 
desenvolvimento da solução, é um fator muito relevante para os participantes (Carstensen & 

Bernhard, 2019; Fahd et al., 2021).  

A DSR permite aos alunos fases de entendimento e ajuste do conhecimento, criando 

uma espécie de “tunning” do artefato e do aprendizado obtido durante o processo (Apiola & 

Sutinen, 2021; Carstensen & Bernhard, 2019; Eryilmaz et al., 2018; Genemo et al., 2016). Os 

alunos e profissionais, agregam conhecimento no processo cíclico, iterativo, colaborativo e 



 

 

rigoroso (Apiola & Sutinen, 2021; Carstensen & Bernhard, 2019; Eryilmaz et al., 2018). Desta 

forma os participantes evoluem habilidades como criatividade, comunicação, pensamento 

crítico e colaboração. Pelo aspecto prático, constata-se que a DSR acomoda vários tipos de 

projetos com procedimento de design distintos. E pela sua aplicação há o acréscimo de 

conhecimento à área de escopo ou domínio do problema. Além de propiciar o desenvolvimento 

de soft skills como reflexão e pensamento crítico ao se exercitar procedimentos de entendimento 

pelo mecanismo de modelagem.  

Foram constatados benefícios conforme trechos das entrevistas: “Eu Acredito que o 

grande ponto é a transição entre academia e praticante“ (#A10), Se basear no fato de que todos 

deverão desenvolver um produto tecnológico para o MEC”, “Isso foi enriquecedor para todas 

as partes (organizações e alunos)” (#P16), “Ajudou a pensar na produção de conhecimento que 

possa ser aplicado fora do contexto acadêmico” (#A3) e “Esta proximidade possibilita formação 

de ambientes colaborativos para discutir, implementar, avaliar soluções” (#A7). Ratificado pela 

análise do documento, conforme trecho “Durante o desenvolvimento do artefato, vislumbrou-

se a possibilidade de integrá-lo com os outros sistemas da empresa, proporcionando uma maior 

agilidade na gestão dos projetos” (#D2). 

Cabe ressaltar que os benefícios gerados com a criação de um artefato para uma 

determinada empresa ou estudo jamais se detém a ela, o conhecimento alcançado é fomentado 

e disseminado ampliando a importância deste. Em todos os pontos de análise essa característica 

também esteve presente. 

 

 – Relevância e importância 
 

Finalmente, temos o aspecto de relevância e importância da DSR. A metodologia se 

encaixa naturalmente em um contexto digital e pressionado por inovação para a resolução de 

problemas complexos. O ciclo de relevância estabelece um meio para se conectar a modelagem 

para a busca de soluções de problemas complexos (Apiola & Sutinen, 2021; Oyelere et al., 

2018). Outro ponto é a criação de teorias, conhecimentos e práticas em contexto educacional. 

Por este aspecto, a DSR propicia a evolução do senso crítico dos alunos.  

Tais conclusões são apontadas pelos entrevistados “A DSR define um conjunto de 

etapas que vão desde a identificação do problema das organizações, desenvolvimento, solução 

e avaliação do artefato e a questão da generalização da classe de problemas” (#A7), “Pensar em 

que e como a pesquisa pode realmente contribuir e não discorrer apenas teoria” (#A13), “Agora 

temos uma barreira entre o tradicional, isso é muito forte na academia, não adianta é assim que 

se publica, já há um modelo pré-formatado, e a DSR contrapõe esse modelo porque se entende 

a ciência de outra forma”  (#P15). Ratificado pela análise do documento, conforme trecho “além 

da contribuição na experiência proporcionada ao usuário e conhecedor da ferramenta, como 

garantias do crescimento profissional” (#D1) e “Foi possível aprofundar o conhecimento da 

empresa, identificar suas forças e fraquezas, e conhecer seus processos voltados para a execução 

dos projetos de desenvolvimento de treinamentos corporativos” (#D2). 
 

 

 

 

 



 

 

4.3 – Resumo das contribuições 

Com base nas descobertas, a partir da avaliação de entrevistas, documentos e com base 

na literatura e na análise e discussão, este estudo traz diversas contribuições. A Tabela 1 traz a 

relação de descobertas apuradas conforme os aspectos avaliados na análise e discussão dos 

resultados. 
Tabela 1 – Relação de descobertas e contribuições 

Aspecto Contribuição 

Aplicabilidade Aplicável a contextos de problemas complexos e da vida real, alinhado ao conceito de projetos; 

Múltiplas ferramentas para o entendimento de problemas e soluções; 

Benefícios Melhora cognitiva dos alunos no âmbito técnico/prático; 

Melhora a capacidade de abstração dos alunos; 

Maior substancialidade à solução; 

Ajuste do conhecimento pelos ciclos colaborativos; 

Capacidade de coordenar mais de um projeto; 

Melhora soft skills como reflexão e pensamento crítico; 

Criação Evolução das habilidades de criatividade, comunicação, pensamento crítico e colaboração; 

Desenvolvimento da pesquisa e análise das teorias; 

Desenvolvimento das habilidades de comunicação, colaboração e criação; 

Disseminação Eventos disruptivos como a transformação digital; 

Múltiplas práticas de pesquisa; 

Criatividade e inovação para desenvolver soluções práticas; 

Educacional Melhor capacitação profissional e educacional; 

Aderente à nova composição de currículos de cursos práticos; 

Flexibilidade Atuar de forma flexível, cíclica, colaborativa e atemporal, com base em conhecimento e teoria; 

Incorpora novos conhecimentos em seus ciclos; 

Inovação Permite aos alunos especularem soluções disruptivas; 

Organização 

e sociedade 

Auxilia na inovação de produtos e serviços, alinhado ao conceito de projetos; 

Auxilia no processo de transformação digital, alinhado ao conceito de projetos; 

Mitiga falhas em projetos de inovação; 

Relevância Capacidade para a criação de teorias, conhecimentos e práticas no contexto educacional; 

Evolui o senso crítico 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

5 – Conclusão 
 

Entender o porquê de se ensinar Design Science Research para alunos de pós-graduação 

foi objeto deste estudo. Para tanto, partindo de uma abordagem qualitativa, o método de estudo 

de caso foi aplicado. A coleta de dados se deu a partir da análise de conteúdo das fontes de 

observações de documentos e entrevistas. Os documentos se referem a trabalhos acadêmicos 

gerados pelos alunos da disciplina em 2020. A outra fonte foram as entrevistas realizadas entre 

alunos e professores que participaram da disciplina entre 2019 e 2020. 

A percepção de que a DSR traz benefícios pelos aspectos educacionais, práticos e 

teóricos é uma contribuição relevante deste estudo. Outra contribuição é a de que a DSR auxilia 

os alunos a desenvolverem capacidade valorizadas no século XXI, como criatividade, 

colaboração e comunicação. O desenvolvimento de soft skills é um ponto importante para os 

profissionais e pesquisadores do futuro. A DSR propicia aos alunos o desenvolvimento de 

outras capacidades importantes para o mundo acadêmico, como o de percepção de problemas, 

a reflexão e o senso crítico. Outra colaboração deste estudo é a constatação de que a DSR é uma 



 

 

forma colaborativa de prática de ciência. Partindo-se do pressuposto que a ciência tem um 

caráter social, ou seja, há dependência de relação humana para a realização de atividades 

científicas, a DSR tem destaque. 

Cita-se como fator limitador deste estudo a disponibilidade de recursos. A 

disponibilidade, de alunos e professores, é o de um número limitado de entrevistas, pois a 

disciplina ainda é recente, sendo possível avaliar duas turmas. Como sugestão de estudos 

futuros há a possibilidade entender de forma mais ampla o impacto de alunos que se propuseram 

a conduzir projetos de dissertação ou tese. O entendimento dos caminhos, dificuldades, teorias 

e artefatos gerados dentro deste contexto, pode amplificar as contribuições deste estudo, ou 

ainda gerar mais conhecimento para a disseminação da metodologia. 
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Resumo: Dada a presença do empreendedorismo nas mais diversas áreas da vida humana, esta 

pesquisa se voltou para o seu ensino e a metodologia ativa de aprendizagem, buscando 

compreender como a gamificação pode colaborar com o ensino de empreendedorismo na visão 

dos docentes e especificamente: identificar as vantagens e desvantagens dessa ferramenta. A 

abordagem metodológica utilizada foi a da pesquisa exploratória sob o método de levantamento 

qualitativo. A coleta foi feita através de entrevistas semiestruturadas com 14 (quatorze) 

professores, utilizando um roteiro pré-testado. Os dados foram interpretados pela técnica da 

análise de conteúdo e, pelos resultados alcançados, constatou-se que os participantes desta 

investigação reconheceram a importância e a contribuição da gamificação para o ensino de 

empreendedorismo. Vantagens e desvantagens foram mencionadas, bem como o papel da 

escola e como utilizam essa metodologia. Espera-se que docentes, palestrantes e facilitadores 

possam usufruir deste conteúdo como sugestão para o ensino de empreendedorismo.  

 

Palavras-chave: Educação Empreendedora. Metodologias ativas. Gamificação. 

 

 

1 Introdução 
 

O empreendedorismo é considerado uma alavanca para o desenvolvimento, um meio para 

gerar inovação, responsável pelo crescimento da economia e o desenvolvimento da sociedade 

(GOMES, 2005), por isso, esse tema mereceu a atenção de pesquisadores nas últimas décadas 

(BACELAR; TEIXEIRA, 2016), pois representa uma força motriz (SCHUMPETER, 1985), 

capaz de estimular uma coletividade em direção ao crescimento e ao progresso pela proposição 

de novos modelos e soluções voltadas ao ato de empreender (MONTENEGRO, 2012). 

Apesar da crescente disseminação da educação empreendedora ter estimulado a inovação 

e novas formas de pensar, que por sua vez, geraram novos conhecimentos (SCHAEFER; 

MINELLO, 2016), ainda não se chegou a uma concordância sobre quais seriam as metodologias 

específicas para o ensino de empreendedorismo (HONIG, 2004; VANEVENHOVEN, 2013) e 

não existe consenso sobre a abrangência do empreendedorismo na educação (OMER; YEMINI, 



 

 

2017). Esta lacuna gera interesse pela realização de mais estudos sobre possíveis caminhos para 

o ensino do empreendedorismo em sala de aula. 

Krakauer (2014) investigou sobre a necessidade de mudança no ensino de 

empreendedorismo e o desinteresse dos alunos pelos métodos tradicionais que são focados no 

professor. Uma das formas de experienciar o empreendedorismo em sala de aula, inclusive 

utilizada por Krakauer (2014) na validação de seu modelo, é a utilização de jogos como 

experiências vicárias oferecidas aos discentes. 

Dessa forma, o presente artigo se baseia na investigação da gamificação como alternativa 

para o ensino de empreendedorismo, formulando a seguinte questão-problema: como a 

gamificação pode contribuir com o ensino de empreendedorismo em cursos técnicos? E tem 

como objetivo geral: analisar a percepção de docentes sobre o uso e a contribuição da 

gamificação para a educação empreendedora em cursos técnicos, tendo como objetivos 

específicos: (i) investigar como pode se utilizar a gamificação; (ii) vantagens e desvantagens 

de se utilizar a gamificação em sala de aula ao se ensinar empreendedorismo; e (iii) 

compreender como a gamificação pode colaborar com o ensino de empreendedorismo. 

Justifica-se este trabalho pela relevância do tema que busca atender às atuais demandas 

do mundo contemporâneo e a sua aplicabilidade para o fomento de reflexões e novas formas de 

ensinar o empreendedorismo. Também se justifica pela importância que metodologia ativas 

possuem para o contexto investigado, já que são uma opção relevante para o ensino, pois 

buscam envolver os alunos em atividades mais complexas, incentivando-os a tomar decisões e 

a analisar resultados, utilizando-se para isso, de sua criatividade e iniciativa (MORAN, 2014). 

O estudo foi realizado com professores do Ensino Técnico que opinaram sobre a 

utilização de jogos em sala de aula voltados para o ensino de empreendedorismo. Foram 

entrevistados 14 (quatorze) professores de diferentes formações e eixos tecnológicos da ETEC 

Bento Quirino, localizada em Campinas/SP, que autorizou a realização da pesquisa e 

divulgação do nome da escola como coparticipante na pesquisa. Tal autorização pode ser 

consultada na dissertação de mestrado de um dos autores, já defendida. 

A ETEC Bento Quirino sempre foi referência em ensino de qualidade e 

empreendedorismo ao longo de sua história. Foi fundada em 25 de julho de 1915 como Instituto 

Profissional Bento Quirino, passando posteriormente à Escola Profissionalizante Mista que 

oferecia cursos de qualificação básica de mecânica emarcenaria para os meninos e corte e 

costura e prendas domésticas para as meninas. A criação da escola foi independente do poder 

público e decorreu única e exclusivamente, do testamento do benemérito que deu nome à escola, 

Bento Quirino de Souza.Em meados da década de 90, a escola foi transferida para o Centro 

Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), intensificando a preocupação com 

a parte pedagógica, os anseios da comunidade e as novas tendências tecnológicas. 

Periodicamente os cursos oferecidos pela ETEC Bento Quirino passam por alterações 

curriculares e metodológicas, que consideram como ponto de partida as necessidades do mundo 

produtivo. Atualmente a escola em sua sede oferta cursos técnicos modulares e integrados ao 

ensino médio em eletrotécnica, eletrônica, mecânica na área de controle e processos industriais; 

técnico modular noturno e integrado ao ensino médio em administração e logística na área de 

gestão e negócios; e curso EaD de informática e informática integrado ao ensino médio na área 

de informação e comunicação. 

 

2 Referencial Teórico 
 



 

 

Como alicerce teórico buscou-se fundamentos sobre ensino de empreendedorismo, 

metodologias ativas e gamificação. 

 

2.1 O ensino de empreendedorismo 

  

Dos ambientes propícios à promoção do empreendedorismo, estudiosos europeus 

reconhecem que a escola é, desde cedo, um lugar fundamental para o surgimento do 

empreendedorismo entre os alunos, por isso a influência provinda da educação são 

fundamentais para o desenvolvimento de atitudes, conhecimentos e habilidades (LOPES, 

2010). 

Para ensinar empreendedorismo é necessário que se desenvolvam práticas de ensino 

diferenciadas e relacionadas à aprendizagem ativa dos alunos. O grande desafio concentra-se 

na necessidade de se desenvolver durante o aprendizado um perfil inovador, que é uma das 

possibilidades do empreendedorismo, além de também desenvolver no aluno, a capacidade de 

criação e de fazer diferente em suas atividades (MACHADO; LENZI; MANTHEY, 2017).  

No ensino de empreendedorismo, segundo Machado, Lenzi e Manthey (2017), o 

professor deve utilizar métodos que incentive a criatividade juntamente com o interesse do 

aluno, para que eles interajam e se tenha uma participação ativa nas aulas. “É importante 

procurar desenvolver no aluno sua capacidade de criar, de inovar, de fazer diferente, e de ser 

cada vez melhor no seu trabalho e nas atividades que realiza” (MACHADO; LENZI; 

MANTHEY, 2017, p. 587). 

Percebe-se, pela literatura consultada (BRUNÓRIO, 2018), ser preciso uma revisão no 

ensino de empreendedorismo praticado pelas instituições, como a criação de espaços para o 

desenvolvimento prático, bem como práticas dentro da sala de aula. Além disso, a criação de 

estratégias inovadoras com o objetivo de atender as expectativas dos alunos e a necessidade do 

mercado, favorecendo a efetividade do aprendizado e o desenvolvimento de novas 

competências. 

Muitas são as formas de se ensinar empreendedorismo, sendo que modelos teóricos são 

pesquisados academicamente e muitos carecem de validação teórica (KRAKAUER, 2014). 

Uma das possibilidades mencionadas por Krakauer (2014) e Krakauer, Serra e Almeida (2017) 

é o uso da experiência prática ou experiência vicária quando tratar-se de alunos da graduação. 

Dispositivos de experiência vicária são utilizados para gerar experiências substitutas que 

remetem a uma realidade e ilustram contextos vivenciados em sala de aula como os filmes, 

jogos e outras simulações consideradas importantes para o desenvolvimento discente no 

ambiente escolar e das metodologias ativas (KRAKAUER, 2014). É nesse contexto que se 

encaixam os games, que serão apresentados na subseção 2.3. 

A educação empreendedora e as suas práticas para o ensino priorizam o uso de 

metodologias ativas que valorizam o ato de aprender fazendo, oferecendo ao indivíduo desafios 

e situações críticas que o levem a pensar de forma diferente na prática e a buscar soluções não 

triviais, valendo-se de suas experiências anteriores e de seu envolvimento sentimental e 

emocional com o ambiente que deve ser leve, confiável e propício para o estímulo ao risco 

(LOPES, 2010). 

A utilização de experiências é um dos pilares de metodologias ativas, que serão 

exploradas na seção 2.2. Pelas metodologias ativas, Lopes (2010) diz ser possível construir uma 

relação entre o mundo real e o ensino de empreendedorismo que se utiliza da combinação de 

recursos, estratégias e contexto para gerar uma aprendizagem de valor.  



 

 

 

2.2 As metodologias ativas de aprendizagem 

  

Metodologias ativas de aprendizagem são um conjunto de procedimentos, métodos e 

ferramentas voltados para o ensino onde o aluno é o principal agente, o protagonista de seu 

processo educacional e o professor, o mediador para a aprendizagem. A sua origem remete ao 

movimento Escola Nova, iniciado nos Estados Unidos e na Europa nos anos de 1920, em virtude 

da necessidade de se encontrar novas práticas para o ensino e a aprendizagem. Muito à frente 

de seu tempo, os princípios desse movimento perduram até os dias de hoje e consistem na 

indagação e resolução de problemas para a evolução humana e na possibilidade de aprender 

através da vivência e da ação, colocando o estudante no centro do processo educacional 

(DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017; SENAC, 2018). 

Pela ressignificação da sala de aula que a torna um espaço de interações, debates, 

questionamentos, esclarecimento de dúvidas e construção de conhecimentos, as metodologias 

ativas apresentam-se com um caminho para o protagonismo e o desenvolvimento da autonomia 

(DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017). 

Estudo realizado por Bueno et al. (2013) referem-se às metodologias ativas como sendo 

percursos que colaboram e promovem o aprendizado e o trabalho em equipe, estimulando o 

aluno conforme o seu interesse e ritmo. Dessa forma, o estudante se torna o protagonista do 

aprendizado e o professor um mediador que permite a discussão sobre diversos temas pela 

indicação de caminhos que redefinem a prática em sala de aula e possibilitam o 

desenvolvimento de habilidades e competências, consideradas a base para a construção das 

autonomias intelectual e social (BUENO et al., 2013). 

As metodologias ativas, conforme Berbel (2011), fundamentam-se em caminhos de 

aprendizagem que se utilizam de experiências reais ou simuladas para resolver com êxito 

muitos desafios cotidianos provenientes das práticas sociais apresentadas em seus mais diversos 

contextos, o que vai ao encontro do preconizado por Krakauer (2014) ao mencionar sobre 

experiências vicárias. 

Berbel (2011) corrobora com essa explanação, afirmando que as metodologias ativas 

despertam a curiosidade nos alunos, quando eles participam da teorização, apresentando 

elementos novos, ainda não abordados em sala ou mesmo, planejados pelo professor. Dessas 

contribuições surgem os sentimentos de engajamento, pertencimento e uma maior aproximação 

com os estudos que promovem a autonomia do aluno e exalta o potencial da área pedagógica 

(BERBEL, 2011).  

  

2.3 A gamificação 

  

Pinto (2016) define o termo gamificação, também chamado de ludificação ou 

aprendizagem por meio do Game Based Learning, como sendo a utilização de mecanismos 

encontrados nos jogos, que quando incorporados em contextos não lúdicos e empresariais, 

ampliam a área de atuação, suscitando em seus participantes, interesse e engajamento em prol 

de tarefas que precisam ser cumpridas. 

Ulbricht e Fadel (2014) dizem que, embora o termo gamificação tenha sido utilizado pela 

primeira vez em 2010, a sua aplicação é bem mais antiga e refere-se à ação de se pensar como 

um jogo, utilizando mecânicas e elementos de jogos em atividades e contextos fora de jogo, 

para atividades específicas. O que mudou no decorrer do tempo foi o entendimento do processo 



 

 

e a sua importância, principalmente quando relacionada à educação e a responsabilidade de 

quem aplica a metodologia. 

Para Fardo (2013) a gamificação está ligada a elementos conhecidos nos games como 

feedbacks, níveis, pontuações, recompensas, regras, objetivos, cooperação, competição, 

tentativa e erro, diversão, interação, que fazem o grau de envolvimento, engajamento e a 

motivação de seus jogadores aumentarem.  

A gamificação é um caminho para se promover a curiosidade, fortalecer a interação, 

repassar conteúdos que privilegia a troca de experiências; e quando utilizada em sala de aula, 

proporciona ao aluno um ambiente livre e motivador para tomar decisões que conotem um 

maior comprometimento com as atividades (KAPP, 2012). 

Com os jogos, os alunos enfrentam desafios, testam limites, solucionam problemas, 

formulam hipóteses, competem e cooperam entre si diante de regras que estabelecem como 

cada jogador ou grupo deve agir para atingir os objetivos pré-estabelecidos (SENAC, 2018). 

Apesar de muitas vantagens, Toda, Silva e Isotani (2017) alertam sobre as desvantagens 

referentes à gamificação que podem ser observadas tanto na fase de planejamento quanto na de 

aplicação, não havendo sobre isso muita literatura. A aplicação superficial da gamificação sem 

a definição clara dos objetivos, a falta de planejamento, a utilização dos jogos com a finalidade 

exclusiva de mudança de comportamento com a influência negativa nos traços de personalidade 

e manipulação, e por fim, os danos psicológicos e físicos que podem ser causados quando essas 

competições são aplicadas em ambientes impróprios e não controlados configuram-se nos 

problemas de âmbito geral relacionados à gamificação (TODA;  SILVA; ISOTANI, 2017; 

KIM; WERBACH, 2016). 

O desequilíbrio entre a complexidade e a motivação dos participantes que gera frustação 

e ansiedade, a polaridade entre vencedores e perdedores, a competição excessiva e a 

incapacidade de validar e quantificar os efeitos do jogo configuram-se também como possíveis 

desvantagens que os jogos podem apresentar (CÓRDOVA, 1995; FERREIRA, 2000; 

NOGUEIRA NETO, 2003). 

 

3. Método  

 

Para a solução de uma questão-problema se faz necessária a escolha de um método, que 

consiste no caminho que o pensamento e a prática percorrem conjuntamente para apresentarem 

a realidade através de concepções teóricas, técnicas e o sopro criativo do investigador 

(DESLANDES; CRUZ NETO; GOMES, 2003). 

O presente artigo foi classificado como sendo um estudo básico, exploratório, com 

abordagem qualitativa, sendo utilizado como método o levantamento qualitativo. Utilizou como 

instrumento para a coleta de dados um roteiro de entrevista semiestruturada, respondido por 

docentes, sem a interferência dos pesquisadores. Esse roteiro foi pré-testado com objetivo de 

verificar: (i) o tempo da entrevista; (ii) o entendimento das questões; e (iii) a suficiência das 

respostas obtidas. Esse pré-teste apontou que as entrevistas teriam a duração de cerca de 40 

minutos, tempo considerado adequado pelo respondente. Apenas uma questão foi reformulada 

após a realização do pré-teste, para facilitar o entendimento da mesma pelos respondentes. 

A coleta foi realizada em abril/2020, por meio de entrevistas virtuais com questões 

semiestruturadas e abertas, em pequeno número, para estimularem as opiniões e as concepções 

dos participantes, por onde um dos pesquisadores conduziu pessoalmente todo esse processo, 



 

 

face a face com os participantes (CRESWEL, 2010) que previamente autorizaram as gravações 

de suas imagens e falas. 

A pesquisa empírica foi realizada com docentes de uma amostra por conveniência e de 

fácil acesso do pesquisador. Foram realizadas entrevistas com professores do ensino técnico da 

ETEC Bento Quirino de Campinas/SP, pertencentes aos eixos tecnológicos da Indústria e da 

Gestão e Negócios, assim configurando-se a seleção do perfil dos entrevistados. 

O convite para a participação dos professores na pesquisa foi enviado por Whatsapp a um 

grupo de 48 (quarenta e oito) docentes. Deste universo, no período de 10 (dez) dias, 14 

(quatorze) pessoas se manifestaram dispostas a participar do projeto. O perfil dos respondentes 

pode ser visualizado no Quadro 1, bem como a codificação recebida para a não identificação 

dos respondentes.  

Em síntese, para a coleta de dados desta pesquisa de campo foram seguidos estes passos:  

1. Pré-convite realizado pelo Whatsapp para um grupo de 48 docentes; 

2. Envio do convite para a participação;  

3. Envio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido;  

4. Envio antecipado do roteiro de entrevista para os participantes familiarizarem-se com as 

perguntas;  

5. Utilização do protocolo de entrevista quando da gravação em meio virtual para registro 

padronizado das informações levantadas na pesquisa; e 

6. Realização da entrevista propriamente dita e a sua gravação. 

 

 
Quadro 1: Perfil dos Respondentes 

 
Código Sexo Formação Tempo de docência 

E1 Masculino Administração de RH 1 ano 

E2 Feminino Administração 9 meses 

E3 Masculino Ciências Contábeis 9 anos 

E4 Masculino Mestrado em Sistemas Ambientais Sustentáveis 18 anos 

E5 Masculino Mestrado em Engenharia Elétrica 20 anos 

E6 Masculino Ciências Contábeis 10 anos 

E7 Masculino Administração com MBA em Gestão Financeira 10 anos 

E8 Feminino Pedagogia com pós em Ensino Superior 8 anos 

E9 Feminino Comércio Exterior 4 anos 

E10 Masculino Comunicação Social 11 anos 

E11 Masculino Matemática 10 anos 

E12 Feminino Administração 7 meses 

E13 Feminino Pedagogia e Letras 26 anos 

E14 Masculino Administração com MBA em Gestão de Projetos 21 anos 

 

A análise de dados seguiu o preconizado por Bardin (2009) para a análise de conteúdo: 

(i) Pré-análise; (ii) Exploração do material e, (iii) Tratamento dos resultados. 

Na fase da pré-análise, iniciou-se a elaboração de questões relevantes ao tema e 

consolidadas por unidades de registro e contexto pertinentes aos objetivos da pesquisa. Na 

exploração do material, utilizou-se a regra de enumeração chamada de frequência de palavras-

chave que evidencia a quantidade de vezes que determinado elemento apareceu no documento 

explorado. E por último, na fase de tratamento dos resultados obtidos, tabulou-se estas 



 

 

incidências que foram fundamentais para o surgimento de inferências sobre a efetividade da 

metodologia gamificação e proposições sobre como facilitar o ensino de empreendedorismo 

sob a ótica dos entrevistados. 

Para a análise dos dados foi utilizado um protocolo que auxiliou na organização e na 

classificação das informações coletadas por meio das entrevistas. 

Esta investigação foi embasada nos preceitos éticos apresentados pelo Brasil (2012), em 

uma publicação realizada pelo Ministério da Saúde através do Conselho Nacional de Saúde, na 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, que menciona sobre os aspectos éticos da 

pesquisa envolvendo os seres humanos e questões relevantes para a elaboração de um projeto 

de pesquisa e sua efetivação. Por tratar-se de pesquisa de opinião, sem identificação de 

respondentes, não é necessário o registro no sistema CEP/CONEP (CNS, 2016). 

 

4. Resultados obtidos 

 

Das respostas mencionadas pelos docentes, detectou-se unidades de contexto e de registro 

que foram fundamentais para a definição de categorias e o levantamento da frequência de 

palavras-chave (BARDIN, 2009). O Quadro 2 apresenta as palavras que mais apareceram no 

desenrolar das entrevistas. 

 

Quadro 2: Síntese das categorias/ frequência de palavras-chave. 

Categorias de análise Unidades de registro 

(palavras-chave) 

Frequência 

1.1 Os conceitos de 

empreendedorismo 

Realizar 

Inovação  

Atitude 

5 

5 

5 

1.2 A associação com o mercado de 

trabalho 

Sim 9 

2.1 O estímulo em sala de aula Autonomia 5 

2.2 A importância da promoção Autonomia 5 

3.1 O papel da escola Conhecimentos, habilidades e 

atitudes 

6 

3.2 A colaboração das metodologias 

ativas 

Sim/ acredito que sim 5 

4.1 As vantagens dos jogos Lúdico 5 

4.2 As desvantagens dos jogos Mau/ falta de planejamento 6 

4.3 A forma de se utilizar Cooperação 6 

4.4 A utilização de jogos pelo 

entrevistado 

Sim/várias vezes 

 

Não/eu ainda não usei/nunca 

7 

 

7 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Analisou-se qualitativamente as categorias, de modo a responder a questão de pesquisa e 

os objetivos delineados. Na categoria 1.1 (conceitos de empreendedorismo), observou-se que 

as palavras inovação e atitude, bem como o verbo realizar, apareceram em maior frequência, 

de forma equivalente e consensual, talvez por estarem mais ligadas à prática e ao fazer, 

possuindo uma ligação direta com o objetivo principal de uma escola técnica. Essas 



 

 

constatações possuem referências na pesquisa bibliográfica sobre o empreendedorismo, 

realizada neste trabalho, onde a atitude empreendedora é citada por Friedlaender (2004) como 

sendo importante desde os primórdios para o ser humano. Pinto (2016) relaciona as ideias 

inovadoras com desenvolvimento social e do trabalho e, Drucker (1986), fala sobre o agir do 

empreendedor e seus impactos na economia e na sociedade para a realização de coisas 

diferentes, fortalecendo o vínculo da literatura anteriormente estudada com os achados desta 

pesquisa. 

Segundo o entrevistado E5 que prioriza o aspecto comportamental em sua definição, 

“empreendedorismo tem a ver com realização, com ideias inovadoras para a geração de 

oportunidades e negócios”. Tal fala se repete na visão do entrevistado E7 que menciona que “o 

ato de empreender tem a ver com fazer acontecer, realizar, fazer a diferença...” e na fala do 

entrevistado E1 que diz que empreendedorismo “tem a ver com postura, querer fazer alguma 

coisa, realizar e entregar”. Já o entrevistado E10 possui uma visão mais social e abrangente, 

conceituando empreendedorismo como sendo “uma forma de pensar no todo, pensar em uma 

sociedade e em produtos e serviços que irão resolver os seus problemas”, mas não contrária às 

anteriores.  

Na categoria 1.2, sobre a associação com o mercado de trabalho, a maioria dos 

respondentes afirmou que “sim...” ou seja, existe uma associação entre o empreendedorismo e 

o mercado que demandou uma rápida adaptação dos profissionais para essa nova realidade. 

Através da bibliografia consultada, pode-se afirmar por Ferreira e Pinheiro (2018) que, pela 

relevância do empreendorismo, o mercado ficou mais exigente e optou pela busca de candidatos 

que possuam esse perfil empreendedor, o que vêm ao encontro da percepção dos entrevistados, 

que são professores do ensino técnico, e que, por sua vez, priorizam a formação de mão de obra 

qualificada. 

Para o entrevistado E3, existe uma forte relação entre o empreendedorismo e o trabalho 

“pois o mercado procura quem pensa fora da caixa, quem pensa um pouco à frente”. Esta 

posição está em consonância com a percepção do entrevistado E4 que se refere à necessidade 

de “uma total integração já que o mercado de trabalho busca pessoas empreendedoras e 

proativas”. Já a opinião do entrevistado E9 é divergente, pois foca na capacidade de gerar 

empregos dos empreendedores e não nas demandas de mercado e em sua relação com o 

empreendedorismo.   

A categoria 2.1 diz respeito ao estímulo em sala de aula que, na opinião mais frequente 

dos docentes, tem a ver com a promoção da autonomia que deve ocorrer no ambiente escolar e, 

com isso, evidenciar o comportamento empreendedor. Este resultado corrobora com a posição 

de Villela (2005) que se refere ao empreendedor como sendo um indivíduo único, motivado, 

autoconfiante, que busca independência, autonomia e tem predisposição para o progresso, 

mesmo em situações adversas. 

O entrevistado E10 menciona sobre o estímulo em sala de aula que deve ser direcionado 

à “uma maior autonomia, à atividades que estimulem a resolução de problemas e façam 

entender estratégias”, assim como na fala do entrevistado E11 que se refere “a trabalhos que 

dêem mais autonomia e poder de decisão, executando tarefas na prática”; diferente da opinião 

do entrevistado E1 que concentra seus argumentos somente na pessoa do professor e em suas 

responsabilidades, esquecendo-se dos estímulos propriamente ditos. 

O mesmo ocorreu na categoria 2.2, sobre a promoção do empreendedorismo e sua 

importância, onde observou-se que os professores voltaram a citar, com maior frequência, a 

palavra “autonomia” como sendo fundamental para o estímulo ao empreendedorismo.  



 

 

Para o entrevistado E12, a promoção do empreendedorismo “é de fundamental 

importância, transforma o aluno em uma pessoa melhor no futuro, dá autonomia e uma visão 

diferente” e está em conformidade com a percepção do entrevistado E8 que diz que a promoção 

“vai ajudar na autonomia, aumentar a confiança e quebrar muitas barreiras”. Já o entrevistado 

E11 não foca tanto na promoção em si, mas menciona sobre o professor e em sua 

responsabilidade de motivar os alunos. 

Na categoria 3.1 (papel da escola), os respondentes mencionaram, em um número maior 

de vezes, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que devem ser adquiridos, valorizados 

e postos em prática em uma escola técnica na busca por tornar os alunos competentes. Em suas 

respostas, referiram-se também ao local físico da escola e o seu papel fundamental na vida dos 

discentes para o surgimento do empreendedorismo, assim como Lopes (2010) que afirma em 

seu estudo que compõem o referencial teórico deste trabalho. 

O entrevistado E10 menciona que a escola “oferece caminhos aos alunos para encontrar 

soluções, desenvolver habilidades e atitudes”, assim como o entrevistado E11 que define esse 

ambiente como “fundamental e que influencia na aquisição de conhecimentos, atitudes e no 

comportamento”. Diferente dessas opiniões, o entrevistado E1 faz questão de mencionar que 

“nem toda escola promove, algumas não contribuem” e ainda passam a responsabilidade de 

fomentar o empreendedorismo, exclusivamente para o professor.  

Quanto à categoria 3.2 (colaboração das metodologias ativas), a resposta afirmativa foi 

a que mais apareceu nos registros e contextos ligados às entrevistas, referindo-se ao 

reconhecimento dos professores sobre o auxílio dessas ferramentas para o ensino de 

empreendedorismo. Na literatura consultada para elaboração deste projeto, Lopes (2010) 

descreve que o uso dessas metodologias valoriza o aprender fazendo e oferece desafios e 

situações que culminam em novas formas de pensar e buscar soluções diferentes, o que fortalece 

o posicionamento dos entrevistados diante do tema. 

Na percepção do entrevistado E14, as metodologias ativas “usam dinâmicas para buscar 

novas soluções”, que segundo o entrevistado E6, são “novas soluções para problemas iguais e 

ajudam a pensar fora da caixa”. Sem uma opinião formada sobre o assunto, o entrevistado E7 

diz que acredita na colaboração das metodologias ativas, “...elas são fundamentais para 

diversificar a forma de aprendizagem”, mas não se prolonga em seu posicionamento. 

Pela categoria 4.1 (vantagens dos jogos), a palavra que apareceu com maior frequência 

foi “lúdico”. Os entrevistados entenderam que a gamificação, além de remeter à uma diversão 

com propósito, possui uma linguagem acessível e popularidade, citadas na literatura por Fardo 

(2013) e, também, promove o engajamento e melhora a experiência, conforme estudado em 

Deterding et al. (2011). Esses autores conferiram uma base para a definição de algumas 

vantagens dessa metodologia que vieram ao encontro das descobertas obtidas nesta pesquisa 

empírica. 

Conforme o entrevistado E8, o jogo remete “ao lúdico, traz a experiência da vida real 

para dentro da sala, é divertido”; tal posicionamento fortalece-se com a fala do entrevistado E11 

que menciona sobre o jogo e suas “atividades lúdicas que oferecem a prática e uma linguagem 

que o aluno entende...” O entrevistado E3 é superficial em seus argumentos, dizendo que o jogo 

é uma forma de “trocar ideias, trabalhar em grupo”, fato que simplifica a eficiência da 

metodologia em estudo.  

Sobre a categoria 4.2 (desvantagens dos jogos), o mau planejamento e a falta dele foram 

o registro mais observado nas entrevistas com os professores. Por Toda, Silva e Isotani (2017) 

e Kim e Werbach (2016), esse é um dos problemas mais comuns, considerado uma desvantagem 



 

 

que se concentra na aplicação despreparada da gamificação, seguida pelas influências negativas 

que causam desvios de comportamento, também citadas pelos entrevistados e que ocupou o 

segundo lugar na frequência de palavras-chave desta análise. 

Na opinião do entrevistado E6, “a falta de planejamento de quem vai aplicar para chegar 

ao resultado almejado” é uma desvantagem do jogo, que é complementada pelo entrevistado 

E9 que afirma ainda que tal situação “pode criar divisões, desavenças, discriminação e um 

sentimento negativo de competição”. Já o entrevistado E2 faz questão de mencionar que “nem 

todos os alunos têm facilidade com a tecnologia e alguns tem dificuldade em entender as 

regras”, o que faz sua argumentação destoar da questão central, já que nem todos os jogos 

necessitam de tecnologia para serem aplicados, como por exemplo, os de tabuleiro.     

Pela categoria 4.3, referente à forma de se utilizar a gamificação, uma parte significativa 

dos entrevistados mencionou que os jogos devem ocorrer em meio à uma atividade que 

possibilite a cooperação entre os participantes, assim como encontrado na literatura de Kapp 

(2012) e Fardo (2013) que se referem à promoção da ação, à motivação e ao envolvimento 

mútuo das pessoas que fazem uso dos elementos ofertados pelos jogos. 

O entrevistado E7 menciona que a forma de se utilizar jogos “depende de cada proposta, 

mas o objetivo principal é o engajamento e o comprometimento” que estas atividades 

proporcionam. Este parecer também foi comungado pelo entrevistado E8 que fala das 

“atividades que promovem o envolvimento, a cooperação e simulam a realidade e diminuem a 

timidez”. Fora desse tom, o entrevistado E3 cita os exemplos de empreendimentos bem-

sucedidos como sendo uma forma de se utilizar jogos em sala de aula, o que não tem nenhuma 

referência com o conteúdo pesquisado.  

Na categoria 4.4 (utilização dos jogos pelo entrevistado), os professores falaram de suas 

experiências, e alguns até citaram metodologias que utilizam em sala de aula. Pelas frequências 

nas respostas, metade dos entrevistados, ou seja 7 deles, disseram que fazem uso da gamificação 

e a outra metade, não se utiliza de jogos para lecionar. Apesar de todos os professores que 

participaram da pesquisa possuírem conhecimentos teóricos sobre jogos, metade dos 

respondentes não aplicam essa metodologia nem a prevêem em seu plano de trabalho, seja pela 

falta de experiência que nitidamente gera algum receio, ou mesmo pela falta de tempo e 

planejamento, mas alguns confessaram que a partir de agora, pensarão melhor em incluir a 

gamificação em sua rotina docente. Isto é evidenciado na fala do entrevistado E10 quando diz 

que o que aplica em sala de aula, “...não é bem um jogo, é uma experiência lúdica em marketing 

que promove a competitividade”, e no que menciona o entrevistado E12 ao dizer: “acredito que 

não, ...só utilizei dinâmicas de grupo”. 

Pelos levantamentos realizados nas entrevistas e a análise dos dados, infere-se que, pela 

percepção dos docentes que participaram desta pesquisa, a utilização da gamificação favorece 

significativamente o ensino de empreendedorismo. Assim, pesquisou-se também sobre 

vantagens e desvantagens do uso de games em sala de aula que podem ser percebidos no Quadro 

3. 
 
Quadro 3: Vantagens e desvantagens identificadas na investigação.  

Vantagens Desvantagens 

A característica lúdica dos jogos. A falta de planejamento. 

A competição sadia. A competição excessiva e sem regras. 

A motivação gerada nos participantes. O desvio de comportamento. 

Fonte: elaborado pelos autores. 



 

 

 

Percebe-se que a autonomia para aprender, o aprender fazendo, o sentido lúdico da 

experiência e a cooperação entre pares, segundo a percepção dos próprios entrevistados, fazem 

dos jogos uma importante metodologia ativa que pode ser aplicada para o ensino de 

empreendedorismo e possui alicerce teórico nas contribuições de Villela (2005), Lopes (2010), 

Berbel (2011) e SEBRAE (2013). 

Neste contexto, a escola se confirma como um importante local para o fomento do 

empreendedorismo, já mencionada em escritos de Lopes (2010), e a figura do professor se 

apresenta como indispensável na mediação da aprendizagem, colocando o aluno no centro de 

todo esse processo (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017; SENAC, 2018). 

Quanto à aplicação dos jogos em sala de aula, parte dos professores ainda relutam em 

utilizá-los, muitas vezes fazendo uso de metodologias parecidas, mas sem o rigor, as 

características específicas e a clareza de seus fundamentos, por desconhecerem os resultados 

que podem gerar na vida do aluno (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017).  

 

5. Considerações Finais 

 

A presente pesquisa contribui para o ensino de empreendedorismo pela compreensão da 

utilização da metodologia ativa conhecida como gamificação na opinião dos professores 

entrevistados. Ao se buscar respostas para como a gamificação pode contribuir para o ensino 

de empreendedorismo, percebeu-se que os jogos são um importante caminho para estimular o 

aluno a realizar, inovar e agir de forma autônoma através da promoção da cooperação e da 

competitividade. Diante desse fato, pode-se considerar esse estudo como sendo mais um 

degrau, mesmo que pequeno, em direção ao saber ligado ao empreendedorismo. 

A relevância do tema, a experiência prática do autor e seu interesse por investigar novas 

metodologias, levaram a uma pesquisa sobre o empreendedorismo mais focado no Ensino 

Técnico, configurando-se assim, em uma lacuna teórica já que grande parte da literatura se 

concentra em explorar o ensino de empreendedorismo nos cursos de gradução e pós-graduação. 

Pelos resultados observados nas entrevistas, os professores relacionaram em maior 

frequência, os conceitos de empreendedorismo com o poder de realização, a inovação e a 

atitude; afirmaram que existe uma associação do empreendedorismo com o mercado de 

trabalho; mencionaram que o estímulo ao empreendedorismo em sala de aula se dá, 

principalmente, através da promoção da autonomia; revelaram, diante de suas percepções, que 

o papel da escola é fundamental para a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes; 

disseram ser importante a colaboração de metodologias ativas no processo de aprendizagem; 

apontaram como vantagem o aspecto lúdico da gamificação, e como desvantagem a falta e o 

mal planejamento de um jogo quando aplicado em ambiente escolar; consideraram a forma 

mais conveniente de utilização dos jogos a que ocorre através da cooperação de seus 

participantes; e revelaram que, apesar de possuírem conhecimento teórico sobre gamificação, 7 

dos entrevistados não utilizam essa metodologia em sala de aula. 



 

 

O presente estudo apresenta limitações, tanto em aspectos metodológicos quanto 

operacionais.  As limitações metodológicas referem-se ao convite e a seleção dos entrevistados 

que não foi feita de forma aleatória, o que pode ter ocasionado viés. Não é possível generalizar 

os dados obtidos, visto ter sido realizada uma pesquisa qualitativa que não tinha esse objetivo, 

limitada, porém, ao contexto de tempo e espaço investigados. 

Quanto às limitações operacionais, pode-se considerar que nem todos convidados 

aceitaram participar da pesquisa que podem não corresponder à opinião da maioria dos docentes 

que não participaram do estudo e fazem parte da instituição coparticipante. Outra limitação de 

ordem operacional foi a incapacidade de 2 (dois) docentes participarem ao vivo da entrevista. 

Os resultados e as limitações desta pesquisa podem configurar pontos de partida para 

futuros estudos como: um novo trabalho que contemple a opinião de professores do Ensino 

Técnico que exclusivamente ministram ou ministraram empreendedorismo; a percepção de 

alunos diante da utilização de jogos para o ensino de empreendedorismo; e a realização de 

experimentos com a aplicação de jogos em sala de aula. 

Finalizada a pesquisa, espera-se que essa contribuição possa ser de valia para o 

empreendedorismo e que venha a instigar mais inquietações sobre esse tema e o vasto universo 

da ciência. 
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CADA AO BRASIL 
 

Paulo Henrique Barroso Menezes 

Vera L. Cançado 

Henrique Cordeiro Martins 
 

Resumo: O presente trabalho é um estudo bibliométrico, na tentativa de identificar a produção 

acadêmica presente em bases internacionais sobre a educação empreendedora aplicada ao 

contexto brasileiro. O intuito é de contribuir para o debate e subsidiar estudos posteriores da 

mesma natureza em bases nacionais. Foi possível identificar que o tema é crescente possivel-

mente incentivado pela introdução do tema empreendedorismo na Base Nacional Comum 

Curricular da Educação básica brasileira e a declaração do modelo de desenvolvimento de 

competências. Percebeu-se que o tema é disperso e que sua ampla maioria é conduzida sem 

nenhum tipo de financiamento ou incentivo. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Educação Empreendedora. Educação para o 

Empreendedorismo. BNCC. 

 

1 Introdução 
 

O empreendedorismo é um tema estudado sobre diversos enfoques. Os problemas que envol-

vem o empreendedorismo e as competências empreendedoras, como objeto de ensino, são 

denominados de Educação para o Empreendedorismo (EE) que pode ser entendida como um 

diferencial do desenvolvimento das competências das pessoas. A EE busca desenvolver nos 

estudantes as competências que envolvem descobrir, avaliar e explorar novas oportunidades 

Mónico, et al (2021). 

 

A EE é considerada como um elemento essencial para responder ao ambiente competitivo e 

ao mercado globalizado. Essa propensão é esclarecida no construto “Intenção Empreendedo-

ra” (IE), que se refere ao desejo expressado pelos estudantes em materializar seu aprendizado 

em uma empresa própria. Estudantes que tiveram a oportunidade de contato, durante o pro-

cesso formativo, com os conteúdos de EE são mais propensos a empreender Mónico, et al 

(2021). 

 

Pittaway e Cope, 2007, a partir de estudos realizados no Reino Unido, destacaram a diversi-

dade de conceitos e a falta de uniformidade na definição e diferenciações de empreendedo-

rismo e empresa, e por consequência, no próprio conceito de Educação para o Empreendedo-

rismo. Dentre algumas definições, conforme Pittaway e Cope, 2007, p. 480, destaca-se: “Em-

pregado por conta própria, criação de empreendimentos, empreendimento social” entre outros. 

Filion (1999) destaca o empreendedor como alguém com capacidade de estabelecer objetivos 



 

 

claros e encontrar oportunidades de negócios, enquanto Dolabela (2006, p. 29) assim define: 

“O empreendedor é alguém que sonha e busca transformar seu sonho em realidade”. 

 

Mónico, et al (2021) e Wilson, et al (2007), apontam um caminho a ser explorado para os 

estudos de empreendedorismo e Educação para o Empreendedorismo, em especial, no Ensino 

Médio e nas Instituições de Ensino Superior (IES), uma vez que os estudantes se encontram 

mais próximos da vida profissional, ou já iniciaram suas carreiras fazendo parte de um negó-

cio ou montando o seu próprio negócio. Para os autores, a inserção das competências empre-

endedoras nos currículos e programas que sigam fomentando a construção e vivências destas 

competências são capazes de melhorar a inserção do mundo do trabalho dos jovens, seja mon-

tando negócios, seja atando dentro de organizações existentes. 

 

Sendo assim, o presente artigo tem como objetivo mapear a literatura relevante sobre a Edu-

cação para o Empreendedorismo a partir de um estudo bibliométrico. A partir de palavras 

chaves será utilizada a base de dados Web of Science (WOS) com a finalidade de identificar a 

produção acadêmica sobre o tema. É evidente que a busca direcionada irá gerar viés nos da-

dos, no entanto, o objetivo é analisar exatamente a temática aplicada ao Brasil em estudos 

internacionais. No futuro, este estudo utilizará os mesmos critérios dentro de bases nacionais e 

catálogos de teses e dissertações. 

 

Desta forma, pretende-se contribuir com o debate para, após identificado os pontos relevantes 

e mais recentes do assunto no país, seguir pesquisando a evolução do ensino e educação para 

o empreendedorismo e suas aplicações dentro das IES, especialmente tendo em vista o mode-

lo de Característica dos Comportamentos Empreendedores e o Modelo de Competências Em-

preendedoras se desenvolvem e acompanham os resultados para o impacto da Educação para 

o Empreendedorismo. 

 

Com isto, busca-se contribuir com o debate na identificação dos principais autores e 

estudos para a organização das definições de Educação para o Empreendedorismo e subsidiar 

o debate da contribuição da EE e sua inserção nos currículos escolares. Conforme apontado 

por Johan, et al. (2018), houve um avanço nos estudos sobre empreendedorismo ao longo dos 

anos, no entanto, a temática de Educação para o Empreendedorismo ainda requer atenção e 

aprofundamento do debate. 

 

2 Referencial Teórico 
 

Este artigo está organizado em cinco seções, incluindo esta introdução. Na segunda seção, 

apresenta-se o referencial teórico sobre educação empreendedora; na terceira, a metodologia 

utilizada para o desenvolvimento da bibliometria; na quarta, a apresentação e discussão dos 

resultados; e na quinta, as conclusões.  

 

2.1 Definições de Educação para o Empreendedorismo 

 

Para definir a educação para o empreendedorismo, Nabi, et al (2017) recorreram à classifica-

ção pedagógica destacando, três tipos de processos de ensino e aprendizagem: modelo de 

oferta, modelo de demanda e modelo de competências. No primeiro o foco é no comporta-



 

 

mento dos estudantes, privilegiando atividades de palestras, leituras e observação, enquanto 

no modelo de demanda os estudantes vão aprender por meio de uso de bibliotecas, pesquisas e 

simulações. No modelo de competências privilegia-se as interações, resolução de problemas e 

situações da vida real, utilizando-se, no processo de ensino, a intervenção para permitir e in-

fluenciar os estudantes na mobilização e utilização dos recursos disponíveis. 

 

Em uma revisão sistemática da literatura sobre EE, aplicada ao Reino Unido, Pittaway & Co-

pe (2007), destacam a falta de consenso sobre as definições para o tema, o que, torna difícil a 

medição do impacto da EE nos estudantes a longo prazo. Nesses estudos, observa-se relação 

do empreendedorismo com montar um negócio, trabalhar por conta própria, abrir uma empre-

sa. Já os estudos de Johan, et al (2018), aplicados à realizada brasileira, apontam que o em-

preender não se trata apenas da montagem de negócio ou empresa, de ser empresário, desta-

cando o empreender como uma ferramenta para a resolução de problemas. Nesse sentido, “o 

indivíduo empreendedor é o ator capaz de inovar no processo evolutivo do mundo contempo-

râneo, capaz de resolver problemas e absorver oportunidades” (Johan, et al, 2018, p. 126). Os 

autores ainda apontam que as características empreendedoras não estão exclusivamente liga-

das ao saber, na medida que o empreendedorismo é uma forma de ser. Definem educação em-

preendedora como “para efeitos desta pesquisa, educação empreendedora compreende conhe-

cimento, comportamento e aprendizagem por meio de um processo dinâmico de conscientiza-

ção, associação e aplicação em que o empreendedor vivencia de forma prática, podendo trans-

formar seu conhecimento e experiências em resultados.” (Johan, Krüger & Minello, 2018, p. 

126) 

 

Em estudo aplicado a casos da Malásia, China e Europa, Bakar, et al (2015), apontam correla-

ção forte do empreendedorismo com o desenvolvimento social e econômico. Tal correlação 

justifica o avanço dos estudos do fenômeno de empreender para o de educar. Bakar, et al 

(2015), demonstram a importância da EE como matéria escolar, prática e sua implantação de 

sala de aula. O termo na língua inglesa, “entrepreneurship education”, no Brasil é traduzido 

como Educação Empreendedora. 

 

2.2 O contexto de competências e a Educação para o Empreendedorismo no Brasil 

 

No Brasil a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 estabelece as Diretrizes e Bases da Educa-

ção Nacional (LDBEN). No ano de 2016, a LDBEN foi modificada por meio da Medida Pro-

visória 746 que, por sua vez, foi convertida na lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Até o 

ano de 2016, o conceito de competência estava vinculado apenas ao conceito jurídico da pala-

vra, isto é, jurisdição ou autoridade para a execução dos compromissos pactuados na Lei de 

Diretrizes e Bases. A partir do ano de 2016, a reforma da LDBEN introduzida pela medida 

provisória permitiu a inclusão de competência também no sentido de conjugação de habilida-

des (§ 1º, Art. 36 e §3º, Art. 44 da Lei 9.394/1996). Essa definição de competência foi incluí-

da no documento denominado Base Nacional Comum Curricular (BNCC), conforme Art. 44, 

§ 3º da LDBEN. 

 

A BNCC é um documento normativo, construído e aprovado pelo Conselho Nacional de Edu-

cação (CNE), que tem sua previsão no artigo 210 da Constituição Federal Brasileira de 1988 

(CF), e regulamentação no Art. 26 da LDBEN. Seu principal objetivo é ser um balizador de 



 

 

qualidade de educação no país por meio da construção de um patamar mínimo de aprendiza-

gem ao qual todos os estudantes têm direito. A BNCC é um elemento estratégico para o mo-

delo de educação fundamental e médio do Brasil já que a Lei 13.005/2014 que aprova o Plano 

Nacional de Educação (PNE), a citada diretamente para o cumprimento das metas 2, 3 e 7. 

 

De acordo com a publicação do Ministério da Educação com o título Educação é a Base 

(2018), “Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos 

e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para 

resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo 

do trabalho.” (MEC, 2018, p. 8). 

 

Apesar da nova LDBEN, a legislação anterior (Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961), teve 

dois artigos mantidos, que se referem a organização de órgãos da Administração do Ensino, 

entre eles, o Conselho Nacional de Educação (CNE) e suas câmaras. Em específico, em rela-

ção à Câmera do Ensino Superior, na letra “c” do § 2° do artigo 9, são estabelecidas as diretri-

zes curriculares comuns (DCN) para os cursos de graduação em ensino superior. Desta forma, 

cada um dos cursos superiores, criados pelas Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, 

precisam a atender critérios estabelecidos pelo CNE, com o objetivo de assegurar a uniformi-

dade mínima entre as profissões, formando, ainda, um currículo mínimo para cada curso. Tal 

padronização possibilita também o intercâmbio e transferência dos estudantes entre as insti-

tuições de ensino, sem prejuízos de tempo ou conteúdos estudados. 

 

Destaca-se que este conceito de competência é compatível com o desenvolvimento proposto 

para a educação empreendedora, conforme apontado por Johan, et al (2018). As definições e 

desafios apontados pelo MEC para o ensino médio no contexto da BNCC dão conta da “di-

nâmica social contemporânea nacional e internacional, marcada especialmente pelas rápidas 

transformações decorrentes do desenvolvimento tecnológico” (MEC, 2018, p. 464) também 

encontram ressonância em Mónico, et al, (2021, p. 3) “a educação para o empreendedorismo 

tornou-se essencial para responder a um ambiente cada vez mais competitivo e mercado glo-

bal.” 

 

Neste sentido, o Ensino Médio (EM) brasileiro busca em sua tarefa de educar, desenvolver e 

oportunizar aos estudantes o protagonismo e os papeis sociais que desempenha na intenção de 

promover a aprendizagem colaborativa e a preparação básica para o trabalho e a cidadania. 

Para isto, a EE é inserida no contexto normativo brasileiro, inicialmente pela definição dada 

para empreendedorismo, quando da descrição da necessidade das escolas se estruturarem para 

acolher a juventude:  

 

“Proporcionar uma cultura favorável ao desenvolvimento de atitudes, capacidades e 

valores que promovam o empreendedorismo (criatividade, inovação, organização, 

planejamento, responsabilidade, liderança, colaboração, visão de futuro, assun-

ção de riscos, resiliência e curiosidade científica, entre outros), entendido como 

competência essencial ao desenvolvimento pessoal, à cidadania ativa, à inclusão social 

e à empregabilidade;” (MEC, 2018, p. 466, grifo nosso). 

 



 

 

O tema ainda ganha destaque na estruturação das escolas, quando as competências empreen-

dedoras são colocadas também no contexto de uma postura capaz de promover o protagonis-

mo e ferramenta para transitar no mundo do trabalho, conforme destacado abaixo: 

 

“prever o suporte aos jovens para que reconheçam suas potencialidades e vocações, 

identifiquem perspectivas e possibilidades, construam aspirações e metas de formação 

e inserção profissional presentes e/ou futuras, e desenvolvam uma postura empreen-

dedora, ética e responsável para transitar no mundo do trabalho e na sociedade 

em geral.” (MEC, 2018, p. 466, grifo nosso). 

 

Neste contexto, vale destacar a importância do processo educacional e do papel da escola e do 

empreendedorismo como elemento de inclusão social e produtiva. O mundo do trabalho não 

precisa exclusivamente representar um emprego em um negócio existente, mas também, a 

criação de um negócio para geração de outros empregos, ou ainda, o fomento de negócios 

sociais que visam resolver problemas pontuais da realidade do estudante, ou, de maneira esca-

lável, para toda a sociedade. Portanto, o empreendedorismo, no contexto da BNCC é o con-

junto de competências que auxiliam o estudante a resolver problemas da vida, sendo que tais 

conceitos se articulam com as visões citadas por Machado, et al (2021) e Pittaway & Cope, 

(2007), conforme apontado anteriormente. 

 

Ainda no contexto brasileiro, no ano de 2022 entrará em vigor a implementação da obrigatori-

edade dos chamados itinerários formativos, conforme parágrafo IV: 

 

IV – empreendedorismo: supõe a mobilização de conhecimentos de diferentes áreas 

para a formação de organizações com variadas missões voltadas ao desenvolvimento 

de produtos ou prestação de serviços inovadores com o uso das tecnologias (Resolu-

ção CNE/CEB nº 3/2018, Art. 12, § 2º). (MEC, 2018, pg. 479) 

 

Os estudantes, que ingressarem no ensino médio a partir de 2022, deverão escolher uma das 

opções disponibilizadas, sendo a oferta uma combinação da realidade local e dos anseios da 

comunidade escolar e de recursos disponíveis, entre outros elementos. Essa concepção de 

itinerário formativo é corroborada pelas visões de Machado, et al (2021) que destacam que o 

empreendedorismo tem uma natureza dinâmica e interdisciplinar; e visão de Pittaway & Cope 

(2007), que apontam a Educação para Empreendedorismo desenvolve nos estudantes as com-

petências que envolvem descobrir, avaliar e explorar novas oportunidades. 

 

Assim, um destes itinerários explícitos na BNCC é a normatização da Educação para o Em-

preendedorismo no ensino básico brasileiro para sua última etapa (ensino médio), consolidan-

do o tema e sua relevância no ordenamento brasileiro. Vale destacar o embasamento e desafi-

os de monitoramento e impactos destes conteúdos para os estudantes, em especial, em relação 

aos anos de estudos subsequentes. 

 

3  Metodologia 

 

Nesta seção, buscou-se descrever os procedimentos metodológicos utilizados para alcançar o 

objetivo de mapear a literatura relevante sobre a Educação para o Empreendedorismo a partir 



 

 

de um estudo bibliométrico. A partir de palavras chaves utilizando a base de dados Web of 

Science com a finalidade de identificar a produção acadêmica sobre o tema proposto pelo pre-

sente artigo. 

 

Optou-se pelo estudo bibliométrico, o que classifica a presente pesquisa como quantitativa e 

descritiva. Este tipo de pesquisa tem por objetivo obter informações sobre determinada popu-

lação, de forma objetiva, apresentando-se adequado aos objetivos do presente artigo (Hair et 

al, 2005). 

 

A bibliometria é uma técnica quantitativa e estatística para a medição de produção e dissemi-

nação de conhecimentos científicos, a partir de leis empíricas específicas (Araújo, 2006; Van-

ti, 2002). Segundo Vanti (2002) as leis gerais e suas finalidades, são: 

 

a) Lei do quadrado inverso: medição da produtividade dos autores; 

b) Lei do mínimo esforço: medição da frequência do aparecimento de palavras nos diver-

sos textos; 

c) Lei da Dispersão: estabelecimento do núcleo da área de dispersão sobre um determi-

nado assunto. 

 

A coleta de dados foi realizada a partir do mecanismo de busca da base Web of Science, utili-

zando-se como palavras-chaves, “entrepren* education” AND “braz*”, selecionando a op-

ção “tópico” que busca pelo título, resumo e palavras chaves dos autores. Não foi utilizado 

nenhum filtro para compor a base de análise. A base WOS foi consultada em 11 de setembro 

de 2021, visando buscar produção sobre o construto “Educação para o empreendedorismo”. 

Foi utilizada a palavra-chave em inglês, com recurso de truncamento “*” (“entrepren* educa-

tion”) com o objetivo de buscar termos variantes ou plurais da palavra “entreprenship”. Ob-

teve-se o retorno de 3.311 artigos. Diante deste resultado, optou-se por reduzir o universo aos 

estudos e artigos relacionados especificamente ao contexto brasileiro, tendo sido associada à 

busca o termo correspondente “Brasil” (braz*), também com o uso do recurso de truncamento 

“*”, reduzindo-se a 71 artigos, que constituíram o corpus da pesquisa. 

 

Quanto aos tipos de documentos analisados, na Tabela 1, é possível identificar que a maior 

parte das análises (76,06%) foram feitas em documentos do tipo artigos. 

 

Tabela 1 - Tipos de Documentos 
Tipos de documento Artigos % 

Artigos 54 76,06% 

Artigos de conferências 15 21,13% 

Acesso antecipado 7 9,86% 

Artigos de revisão 2 2,82% 

Fonte: Dados Web Of Science (2021) 

Nota: Algumas Publicações foram classificadas em mais de uma categoria, de modo que a soma da coluna “Pu-

blicações” extrapola a quantidade de documentos analisados. Foram removidas as ocorrências duplicadas para a 

análise. 

 



 

 

Para a apresentação e análise dos dados, tomou-se como referência as leis bibliométricas, a 

partir de relatórios gerados pela Web of Science e do software Vosviewer. 

 

4  Resultados 

 

Utilizando o relatório estatístico de publicações por ano gerado pelo WOS, apresenta-se na 

Tabela 2 e Figura 1, a distribuição das publicações, do ano de 2014 a 2021. Considerando os 

termos da busca, o ano de 2014 foi o primeiro que correlacionou o construto e o limitador do 

país. 

 

Tabela 2 - Distribuição de Publicação 

por ano 
Ano da Publicação Publicação % 

2014 2 2,82% 

2015 6 8,45% 

2016 10 14,08% 

2017 3 4,23% 

2018 14 19,72% 

2019 10 14,08% 

2020 17 23,94% 

2021 9 12,68% 

Total de Publicações 71 100,00% 

Fonte: Dados Web of Science (2021) 

 

 

 
Figura 1 - Distribuição de Publicação por 

ano 

Os resultados indicam que o tema Educação Empreendedora, aplicado à produção brasileira, 

ainda é pouco explorado e com regularidade variável, apesar de se observar aumento do vo-

lume de publicações ao longo dos anos. Destaca-se que 50,7% dos artigos foram publicados 

entre os anos de 2019 e 2021, este último ainda não havia concluído quando da realização da 

pesquisa. Entretanto, a linha de tendência (Figura 1) aponta para um volume de publicações 

menor do que a do ano anterior. destaca-se que o tema é recente, não tendo completado uma 

década de estudos, justificando-se a necessidade de investir e investigar esta temática, em 

especial no Brasil, pelo contexto de mudança de legislação com a inclusão da EE no ensino 

médio no contexto da BNCC, conforma abordado no item 2.1. 

 

Ao analisar as categorias de publicações dos artigos encontrados, conforme é possível obser-

var na Tabela 3, a categoria Gestão é responsável por 40,85% das publicações sobre o tema 

seguida de Pesquisa em educação com 28,17% e Negócios responsável por 21,13% das publi-

cações. 

 

Tabela 3 - Publicações Por categorias Web of Science 
Categorias da Web of Science Publicações % 

Management (Gestão) 29 40,85% 

Education Educational Research (Pesquisa em Educação) 20 28,17% 

Business (Negócios) 15 21,13% 

Economics (Economia) 5 7,04% 
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Education Scientific Disciplines (Disciplinas Científicas de Educação) 4 5,63% 

Engineering Multidisciplinary (Engenharia Multidisciplinar) 4 5,63% 

Social Sciences Interdisciplinary (Ciências Sociais Interdisciplinar) 3 4,23% 

Agricultural Economics Policy (Política de Economia Agrícola) 2 2,82% 

Computer Science Software Engineering (Engenharia de Software da Ciência da 

Computação) 

2 2,82% 

Public Administration (Administração Pública) 2 2,82% 

Computer Science Information Systems (Sistemas de Informação da Ciência da 

Computação) 

1 1,41% 

Computer Science Theory Methods (Métodos e Teoria da Ciência da Computação) 1 1,41% 

Engineering Environmental (Engenharia Ambiental) 1 1,41% 

Engineering Industrial (Engenharia Industrial) 1 1,41% 

Environmental Sciences (Ciências Ambientais) 1 1,41% 

Green Sustainable Science Technology (Tecnologia de Ciência Sustentável) 1 1,41% 

Humanities Multidisciplinary (Humanidades Multidisciplinar) 1 1,41% 

Multidisciplinary Sciences (Ciências Multidisciplinares) 1 1,41% 

Psychology Educational (Psicologia Educacional) 1 1,41% 

Psychology Multidisciplinary (Psicologia Multidisciplinar) 1 1,41% 

Fonte: Dados Web Of Science (2021) 

 

É importante sinalizar que 90,14% das publicações concentram-se nas três primeiras categori-

as e que, as áreas ligadas diretamente à ciência da Administração, representam duas destas 

áreas e 61,97% (Gestão + Negócios) das publicações. Ressalta-se ainda a natureza interdisci-

plinar da Administração, bem como do tema da Educação para o Empreendedorismo e do 

próprio empreendedorismo, como ressaltado por Pittaway & Cope, 2007. 

 

O tema, além de pesquisado em de maneira irregular, denota dispersão de autores. Na pesqui-

sa realizada, foram apontados 196 autores com participação em pelo menos uma publicação 

sobre a EE no Brasil. No entanto, como pode ser observado na Tabela 4, 24 autores tiveram 

74,65% das participações em publicações com três ou dois artigos, cada um deles. 

 

Tabela 4 - Principais Autores 
Autores Publicações % 

Chanin R 3 4,23% 

Pompermaier L 3 4,23% 

Prikladnicki R 3 4,23% 

Reis DA 3 4,23% 

Sales A 3 4,23% 

Amaral M 2 2,82% 

Barral MRM 2 2,82% 

Bossle MB 2 2,82% 

Canever MD 2 2,82% 

Conci A 2 2,82% 

Costa HG 2 2,82% 

De Barros MD 2 2,82% 



 

 

De Melo RHC 2 2,82% 

De Sousa JM 2 2,82% 

Fleury AL 2 2,82% 

Garcon MM 2 2,82% 

Hermann RR 2 2,82% 

Ionitescu S 2 2,82% 

Martins SN 2 2,82% 

Nassif VMJ 2 2,82% 

Pires AAM 2 2,82% 

Popovici D 2 2,82% 

Ratten V 2 2,82% 

Ribeiro FG 2 2,82% 

Fonte: Dados Web Of Science (2021) 

 

Os pesquisados estão distribuídos nas instituições, conforme apontado na Tabela 5. Foram 

considerados para efeito de demonstração dos dados, apenas as instituições que contavam 

com a quantidade maior do que dois afiliados. 

 

Tabela 5 - Quantidade de Afiliados Publicando por Instituição 
Instituições Nº de Afiliados % 

Universidade de Sao Paulo 8 11,27% 

Universidade Federal Fluminense 7 9,86% 

Universidade Nove de Julho 4 5,63% 

Wuhan University Of Technology 4 5,63% 

Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 3 4,23% 

Universidade Federal de Pelotas 3 4,23% 

Universidade Fortaleza 3 4,23% 

Fonte: Dados Web Of Science (2021) 

 

A Universidade de São Paulo é a que detém a maior quantidade de afiliados debatendo sobre 

o tema com 11,27%, seguido da Universidade Federal Fluminense com 9,86% a dispersão 

também de instituições, pode ser identificada no fato de que apenas sete instituições possuem 

mais de dois afiliados, somam .45,08% das publicações e 54,92% estão dispersas entre muitas 

instituições com um ou dois afiliados. 

 

Quanto aos países, a predominância dos pesquisadores são aqueles vinculados ao Brasil 

(83,10%), seguidos de Portugal (8,45%) e China (5,63%), na Tabela 6 foram relacionados 

todos os países com publicação maior do que uma. Este resultado é também explicado pela 

inclusão durante a busca de estudos no contexto brasileiro, razão pela qual foi incluída o ter-

mo “braz*”, para o presente estudo, o viés aqui provocado foi de modo consciente, já que se 

pretende a comparação com estudos futuros. 

 

De igual modo observa-se predominância de publicações na língua inglesa (76,06%), fruto da 

base escolhida para a busca. 

 



 

 

Tabela 6 - Principais países 
Países/Regiões Contagem do registro % 

Brasil 59 83,10% 

Portugal 6 8,45% 

República Popular da China 4 5,63% 

Noruega 3 4,23% 

Austrália 2 2,82% 

Finlândia 2 2,82% 

México 2 2,82% 

Romênia 2 2,82% 

Suécia 2 2,82% 

Estados Unidos da América (USA) 2 2,82% 

Fonte: Dados Web Of Science (2021) 

 

Considerando os objetivos do presente trabalho, é importante destacar o papel do incentivo e 

financiamento a pesquisa no tema, no Brasil. Na Tabela 7, foi relacionado as principais agên-

cias financiadoras de pesquisas, relacionando apenas aquelas que possuíam mais de dois fi-

nanciamentos. Foram identificados ainda 20 instituições com até dois trabalhos financiados. 

 

Tabela 7 - Fontes Financiadoras das Publicações 
Agências financiadoras Publicações Financiadas % 

Coordenação De Aperfeiçoamento De Pessoal De Nível Superior 

(CAPES) 

6 8,45% 

Conselho Nacional De Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPQ) 

3 4,23% 

European Commission (Comissão Europeia) 3 4,23% 

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do Estado Do 

Rio De Janeiro (FAPERJ) 

3 4,23% 

Fundação de Amparo a Ciência e Tecnologia do Estado Do Rio Grande 

Do Sul (FAERGS) 

3 4,23% 

Fonte: Dados Web Of Science (2021) 

 

Os dados apontam para a coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), órgão vinculado ao MEC e ao Governo Federal brasileiro como o principal financi-

ador com 8,45% das publicações totais. No entanto, é necessário destacar que 73,24% das 

publicações (52 publicações) foram realizadas sem qualquer tipo de financiamento. Conforme 

Mónico, et al (2021), a EE pode ser um fator de transformação social e econômica no ambien-

te econômico e competitivo, existindo correlação positiva entre esses fatores (Bakar et al, 

2015). 

 

A base Web of Science, permite ainda a análise do relatório de citações. Considerando as 71 

publicações analisadas com as palavras-chaves combinadas (“entrepren* education AND 

“brazi*), foram feitas 196 citações total e sendo 178, sem autocitações, gerando uma média de 

2.76 por item. Estes dados, geram o índice que utilizam por base o número de artigos publica-

dos por um cientista e a frequência que estes artigos são citados por outros cientistas, chama-

do de índice h, que aplicado ao caso da presente pesquisa é igual a 7, distribuídos, conforme 

Figura 2. 



 

 

 

 
Figura 2 - Número de citações e publicações ao longo do tempo 

 

Desta forma, conforme apontado anteriormente, as publicações apesar de irregular encontram-

se no sentido crescente, ao passo que as citações, de maneira consistente seguem crescendo ao 

longo do tempo e o ano de 2021, apesar de ainda não finalizado quando da pesquisa, já supe-

rou significativamente o ano anterior. 

 

Selecionando-se os cinco artigos mais citados, representando aqueles que possuem uma média 

de citação por ano acima de 2,5, temos a seguinte organização, disposto na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Publicações mais citadas 
Descrição Ano da 

Publicação 

Citações 

Opportunities to Improve Entrepreneurship Education: Contributions Considering 

Brazilian Challenges 

Por: Lima, Edmilson; Lopes, Rose M.; Nassif, Vania; da Silva, Dirceu 

Onde: Journal Of Small Business Management, Vol. 53, Ed. 4, pg. 1033-1051 

2015 53 

Entrepreneurship in Engineering Education: A Literature Review 

Por: da Silva, Glauco Barbosa; Costa, Helder Gomes; de Barros, Marta Duarte 

Onde: International Journal Of Engineering Education, Vol. 31, Ed. 6, pg. 1701-

1710 

2015 20 

Bringing an entrepreneurial focus to sustainability education: A teaching frame-

work based on content analysis 

Por: Hermann, Roberto Rivas; Bossle, Marilia Bonzanini 

Onde: Journal Of Cleaner Production, Vol. 246. 

2020 16 

How does the public and private university environment affect students' entrepre-

neurial intention? 

Por: Canever, Mario Duarte; Martinez Barral, Maria Renata; Ribeiro, Felipe Gar-

cia 

Onde: Education And Training, Vol. 59, Ed. 6, pg. 550-564 

2017 13 

Influence of the university environment in the entrepreneurial intention in public 

and private universities 

Por: Martinez Barral, Maria Renata; Ribeiro, Felipe Garcia; Canever, Mario Duar-

te 

Onde: Rausp Management Journal, Vol. 53, Ed. 1, pg. 122-133  

2018 10 

Fonte: Dados Web Of Science (2021) 

 



 

 

É de se observar que a publicação mais citada representa mais do que o dobro da segunda 

mais citada e sozinha significa 47,32% das citações. Os estudos de Hermann, et al (2020), 

apesar de publicados recentemente já figuram entre as mais citadas. 

 

A análise de cocitação, realizada pelo software VOSViewer, identifica os clusters existentes 

entre os autores que, no presente caso, foram citados em conjunto em pelo menos cinco ocasi-

ões. 

 

 
Figura 3 - Rede de cocitação 
Fonte: elaborado pelos autores por meio do VOSViewer (2021) 

 

Na Figura 3, é possível perceber a formação de três clusters, compostos por 36 itens. O pri-

meiro e mais significativo deles, contém 15 itens formados por Pittaway, Zhao, Wilson, entre 

outro e estão representados pela cor vermelha. O segundo cluster é formado por 12 itens, sen-

do mais representados por Dolabela, Foyalle e Lima, representados pela cor verde e, por fim, 

o terceiro e último cluster é formado por Krueger, Linan e Bird. 

 

A análise das palavras-chaves utilizadas pelos autores, que tiveram pelo menos três ocorrên-

cias nos artigos analisados da base, indicou que 12 palavras são de maior recorrência, con-

forme Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Palavras-Chaves com ocorrências 
Palavra-Chave Tradução Ocorrências 

entrepreneurship education educação para o empreendedorismo 33 

entrepreneurship empreendedorismo 20 

entrepreneurial intention intenção empreendedora 8 



 

 

brazil brasil 6 

entrepreneurial education educação empreendedora 14 

students alunos 5 

innovation inovação 5 

engineering education educação de engenharia 3 

higher education ensino superior 3 

latin america américa latina 3 

startup education educação para startups 3 

social entrepreneurship empreendedorismo social 3 

Fonte: elaborado pelo autor por meio do VOSViewer (2021) 

 

As palavras se agrupam em quatro clusters, sendo o mais significativo a Educação para o Em-

preendedorismo, associado a inovação e empreendedorismo. Mas também estes termos de-

monstram uma preocupação com o ensino superior e o nascimento de startups, empresas cria-

das geralmente baseadas em tecnologias e que podem gerar disrupção em mercados tradicio-

nais. 

 

Na Figura 4, é possível perceber a relação dessas palavras chaves em seus respectivos clus-

ters, em formação temporal, sendo os tons mais escuros os mais antigos, iniciando em 2018. 

 

 
Figura 4 - Palavras-Chaves no tempo 
Fonte: elaborado pelos autores por meio do VOSViewer (2021) 

 

No cluster formado por Educação para o Empreendedorismo (centro) a própria palavra em-

preendedorismo é a mais antiga relacionada. As palavras chaves mais recentes associadas ao 



 

 

tema são Intenção Empreendedora, Educação de Engenharia e os mais recentes, representados 

em amarelo como ensino superior e empreendedorismo social. 

 

Cumpre destacar que a palavra-chave empreendedorismo social, conecta-se com conceitos de 

empreendedorismo mais atuais, que destaca a concepção que as competências empreendedo-

ras não são associadas somente ao ato de montar empresas, devendo gerar impacto para a so-

ciedade (econômico, social, cultural). O empreendedorismo está menos relacionado ao saber e 

mais conectado ao ser (Johan et al, 2018). Tal resultado aponta direção de futuras pesquisas 

sobre o tema. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O presente artigo, apresentou e analisou os resultados da pesquisa bibliométrica com a finali-

dade de mapear a literatura relevante no sentido de embasar a discussão sobre a Educação 

para o Empreendedorismo no contexto do Brasil. Para isto, buscou na base Web of Science o 

termo Educação para o Empreendedorismo associado ao Brasil, para satisfazer o objetivo do 

mapeamento, mesmo consciente do viés provocado pela análise, para comparações de estudos 

futuros. 

 

Notou-se, que dos 71 artigos, que correlacionam a Educação para o Empreendedorismo e o 

Brasil, uma pulverização entre os autores pesquisadores no tema. Foi possível identificar ain-

da incentivo por meio de financiamento de pesquisas sobre o tema, mesmo com a literatura 

apontando para a relação do desenvolvimento econômico e social do país, quando inserido 

nos currículos escolares as competências empreendedoras na aplicação dos casos em outros 

países. 

 

O tema vem ganhando notoriedade e as publicações aumentaram ao longo dos anos, de ma-

neira irregular, porém, com citações cada vez maiores, mostrando o seu desenvolvimento para 

além das pesquisas sobre empreendedorismo. Foi possível perceber também que o conceito de 

empreendedorismo, a medida que se aprofunda, passa a ter contornos diferentes do que ape-

nas atividades ligadas a abertura de empresas, mas como ferramenta capaz de resolver pro-

blemas e gerar impactos na sociedade. 

 

O ambiente de publicação das pesquisas se apresenta com um desafio para uma certificação 

em fatores de impacto, conforme análise realizada pelo fator JCR, já que 57,75% das publica-

ções foram realizadas em locais sem medição do fator de impacto. 

 

O estudo apontou oportunidades e justificativa para o aprofundamento do tema no contexto 

brasileiro, em especial, para a medição dos seus impactos ao longo do tempo, já que o ambi-

ente regulatório inseriu a obrigatoriedade do tema para os estudantes de ensino médio e o seu 

estímulo para os estudantes de ensino superior. Para este último, a análise das palavras-chaves 

(entrepreneurship education, entrepreneurial intention, entrepreneurial education, startup 

education, social entrepreneurship), mostram que representam um caminho natural das pes-

quisas atuais. 
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Resumo: Este artigo objetivou analisar a inserção de disciplinas de empreendedorismo e/ou 

inovação na pós-graduação e a percepção de mestrandos e doutorandos sobre a formação de 

competências empreendedoras durante a jornada da pós-graduação (PG). O estudo foi realizado 

na Universidade Federal de Viçosa a partir de 325 respostas obtidas por meio de um 

questionário. Os resultados mostram que, embora mais de 95% dos pós-graduandos nunca 

tenham cursado uma disciplina de empreendedorismo e/ou inovação na PG, mais de 96% 

gostariam de cursar e 88% deles sequer conhecem a oferta de uma disciplina desta natureza. 

Sinaliza-se a demanda pela formação empreendedora na PG, que pode ser suprida com a oferta 

de disciplinas de empreendedorismo e inovação transversais às formações específicas. Conclui-

se que a formação empreendedora na PG é tendências das universidades, pressionadas pela 

demanda dos estudantes, do setor produtivo e dos desafios de empregabilidade dos mestres e 

doutores formados no Brasil. 

 

Palavras-chave: Pós-graduação. Empreendedorismo. Inovação. Formação Empreendedora. 

 

1 Introdução 

Transformações socioeconômicas e culturais ocorridas nas últimas décadas, 

impulsionadas por inovações tecnológicas, impactaram a sociedade e passaram a exigir dos 

trabalhadores novas competências, conhecimentos e habilidades com a finalidade de se 

adaptarem a um novo mercado de trabalho, mais dinâmico, volátil e imprevisível. De acordo 

com Andrade (2016), a capacidade para lidar e sobreviver diante do cenário atual é um desafio 

ímpar para as universidades, pois estas novas demandas permeiam o campo das competências 

ao invés de estar estritamente relacionado ao perfil teórico e tradicional de ensino, o que implica 

na necessidade de repensar as estratégias de ensino-aprendizagem e evidencia a relevância de 

formação de soft skills, de capacidades inovadoras e crítico-reflexivas dos envolvidos. Tais 

características são reflexos de uma educação empreendedora e requerem um olhar atento à 

formação no ensino superior. 

Nesse contexto, a formação de mestres e doutores aparece ainda à margem da agenda 

pública e das discussões sobre formação profissional. Veloso (2004) aponta que estudos sobre 

a formação de mestres e doutores merece atenção por suas especificidades e a produção 

cientifica e tecnológica do país. De acordo com Galvão, et all (2016), entre 1996 e 2015, houve 

aumento de 401% no número de mestres e doutores e a quantidade de programas de mestrado 

e doutorado subiu de 714 em 1995 para 2.147 em 2015. Esse crescimento exponencial é 

também uma evidência da importância e da necessidade de pensar a formação acadêmica e 

profissional a partir da PG. O número de mestres e doutores evolui consideravelmente, mas o 

perfil deles se alterou ao longo do tempo, buscando maior sinergia com as demandas da 

sociedade e do mercado? 

Os dados revelados por Galvão, et all., (2016) demonstram que o setor que mais emprega 

mestres e doutores no Brasil é o da educação, em especial do ensino superior, empregando 

aproximadamente 75% dos doutores e 42% dos mestres titulados no Brasil entre 1996 e 2014. 

No âmbito dos doutores, os dados mostram que 68,5% dos titulados estavam empregados na 



 

 

administração pública e em 2014. E um dos dados mais relevantes apresentados pelos autores 

é que 75,5% dos doutores e 65.8% dos mestres titulados possuíam vínculos formais ativos de 

emprego (GALVÃO, et. all., 2016). Estes dados são bem expressivos, pois isso significa que 

aproximadamente 25% dos doutores e 35% dos mestres não possuíam empregos formais.  

Estes dados nos revelam a relevância de se estudar a formação de mestres e doutores e o 

ensino de empreendedorismo e de competências empreendedoras na PG. A PG no Brasil 

sempre esteve muito atrelada a reprodução da base docente das universidades, mas a escassez 

de concursos públicos tem criado um grande contingente de titulados à margem do mercado 

formal de trabalho. Isso indica a necessidade de pensar a ampliação de oportunidades de 

trabalho para mestres e doutores em outros setores. A contribuição potencial desses 

profissionais com os mais altos níveis de formação e especialização depende de sua inserção 

apropriada ao mercado de trabalho (não só setor público), o que cobra um perfil de formação 

ajustado aos requisitos do desenvolvimento da economia e da sociedade (GALVÃO, et. all 

2016). Primeiro, é preciso compreender que o mundo não está mais somente interessado em 

currículos e diplomas e sim em quem tem capacidades criativas, inovadoras e resolutivas. O 

currículo adquiriu importância secundária porque ele depende da comprovação das 

capacidades e habilidades que nele estão atestadas (DE WAAL; MARITZ, 2022).  

É sob a égide dessa conjuntura que emerge a reflexão sobre a inserção do tema 

“empreendedorismo e inovação” na pós-graduação. O questionamento inicial deste artigo é: É 

importante e possível ter uma formação empreendedora de mestres e doutores no Brasil? 

Assim, a discussão sobre a formação empreendedora de mestres e doutores no Brasil é objetivo 

principal do artigo. A partir deste recorte, pretende-se analisar a inserção de disciplinas de 

empreendedorismo e/ou inovação na pós-graduação stricto sensu e a percepção de mestrandos 

e doutorandos sobre a formação de competências empreendedoras durante a jornada da PG. 

Nessa direção que apontamos, Costin, O’Brien e Hynes (2021) sinalizam que a 

introdução de disciplinas sobre empreendedorismo no âmbito acadêmico é uma maneira de 

adequação do ensino universitário a nova realidade social exigida nas organizações modernas. 

Esta forma de educação pautada no empreendedorismo pode ser uma importante ferramenta de 

aperfeiçoamento acadêmico e profissional cujo objetivo visa contribuir para acurar a 

criticidade, flexibilidade, habilidades técnicas e comportamentais dos discentes preparando-os 

para os desafios exigidos no mundo atual. Mas e na PG, isso já é uma realidade? Ou, ao menos 

é uma realidade possível? 

Para perseguir a discussão proposta, este trabalho procura analisar o caso da 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) e descobrir como estudantes de mestrado e doutorado 

percebem sua formação, os desafios de inserção no mercado formal de trabalho e a necessidade, 

a importância e a possibilidade de cursar disciplinas da área de empreendedorismo e inovação. 

Para isso foi enviado um questionário com perguntas abertas e fechadas para todos os 

estudantes matriculados em cursos de mestrado e doutorado da UFV. Foram obtidas 326 

respostas alcançando significância estatística para a amostra. Além disso, buscamos todas as 

ementas de disciplinas de empreendedorismo e inovação existentes na PG stricto sensu da UFV 

que abarca mestrado, mestrado profissional e doutorado. 

Para melhor apresentar os resultados, esse trabalho foi organizado em sete seções além 

desta introdução. A próxima seção aborda elementos conceituais e históricos inerentes à 

necessidade argumentativa levantada pela pesquisa, refletindo sobre a pós-graduação stricto 

sensu no Brasil e a formação empreendedora. Em seguida apresenta-se os procedimentos 

metodológicos empregados na pesquisa. Posteriormente, apresenta-se quatro seções, 

didaticamente separadas, que abordam os resultados e discussões especificando importantes 

achados da pesquisa. Por fim, são elencadas as conclusões e referências bibliográficas. 

 



 

 

2 A PG stricto sensu no Brasil e a necessidade da formação empreendedora 

A história da educação stricto sensu no Brasil é relativamente recente, apesar de haver 

registros de iniciativas importantes para a consolidação de um Sistema Nacional de PG desde 

a década de 1930, como a criação da CAPES (Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal para 

o Ensino Superior) ainda nos anos de 1930 e do CNPq (Conselho Nacional de Pesquisa) em 

1951 (VELLOSO, 2004). Naquele tempo, os cursos de mestrado e doutorado ainda não eram 

amplamente reconhecidos como titulações acadêmicas, não existia uma política nacional de 

regulação desse nível acadêmico e grande parte dos pós-graduados (stricto sensu) brasileiros 

eram titulados fora do país (BARRETO; DOMINGUES, 2012; DALFOVO et al., 2017). 

Contudo, durante a década de 1960, a PG stricto sensu brasileira foi efetivamente 

regulamentada. Diante da demanda do Ministério da Educação e da Cultura (MEC) da época, 

de que era necessário implantar e desenvolver o regime de cursos de PG no ensino superior e 

tendo em vista a imprecisão, sobre a natureza desses cursos, onde o Conselho Federal de 

Educação (CFE), entidade competente para tal atividade, emitiu o primeiro documento de 

regulamentação geral dos cursos de mestrado e doutorado no país, o Parecer Sucupira 

(BOLZAN, 2017).  

A partir de então a PG Brasileira passou a receber a atuação direta do Estado. Logo, 

variadas políticas públicas de educação superior passaram a estar mais alinhadas às estratégias 

nacionais de fomento ao desenvolvimento da ciência e tecnologia do país. Em 1975 foi lançado 

o primeiro Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), com vigência até 1979. O primeiro 

PNPG deu início à uma sequência de Planos Nacionais, que passaram pela redemocratização 

do país, e que foram lançados periodicamente, com o objetivo de consolidar e expandir o 

Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) no Brasil (BOLZAN, 2017). 

É importante elucidar que existem seis PNPG registrados na história recente do Brasil, 

sendo eles: I PNPG, em vigor entre 1975 e 1979; II PNPG, de 1982 a 1985; III PNPG, de 1986 

a 1989; o IV PNPG, que chegou a ter uma versão preliminar redigida em 1997, mas não foi 

promulgada, apesar de algumas de suas propostas serem implementadas pelo Governo de 

Fernando Henrique Cardoso; V PNPG, de 2005 a 2010; e o VI PNPG, que vigorou de 2011 a 

2020 (MEC, 2020). Segundo diagnóstico descrito no PNPG (2011 – 2020), os cinco planos 

anteriores foram protagonistas de importantes etapas da PG brasileira, sendo elas: 
1 – a capacitação dos docentes das universidades, formando o primeiro contingente 

de pesquisadores e especialistas em âmbito federal; 2 – a preocupação com o 

desempenho e a qualidade; 3 – a integração da pesquisa desenvolvida na universidade 

com o setor produtivo, visando o desenvolvimento nacional; 4 – a flexibilização do 

modelo de PG, o aperfeiçoamento do sistema de avaliação e a ênfase na 

internacionalização; 5 – a introdução do princípio de indução estratégica, o combate 

às assimetrias e o impacto das atividades de PG no setor produtivo e na sociedade, 

resultando na incorporação da inovação no SNPG1 e na inclusão de parâmetros 

sociais no processo de avaliação (FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE 

APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR [CAPES], 2010, p. 

14). 

O PNPG (2011-2020), por sua vez, buscou aperfeiçoar as conquistas proporcionadas 

pelos planos anteriores, prezando pela contínua expansão da PG no Brasil, intermediada pela 

crescente preocupação com a qualidade. Além disso, enfatizou-se a maior integração entre os 

setores acadêmicos e produtivo, de forma a se promover o desenvolvimento de pesquisas para 

a inovação na nova era do conhecimento. Neste PNPG se consolida a proposta de que a PG 

assumia papel de fomentar a inovação e a tecnologia no país e preparar recursos humanos 

altamente qualificados para as transformações tecnológicas da indústria.  

Vale ressaltar que o PNPG é a política de governo que direciona as atividades do 

conjunto de instituições de ensino superior que compõem o Sistema Nacional de PG, como as 

                                                
1 SNPG é uma sigla formada pelas iniciais do Sistema Nacional de Pós-Graduação. 



 

 

instituições públicas e privadas, confessionais e comunitárias. Além disso, o PNPG integra o 

Plano Nacional de Educação (PNE) do MEC que, por sua vez determina diretrizes, metas e 

estratégias para a política educacional (MEC 2020).  

Ademais, a construção do sistema de PG brasileiro é um caso bem sucedido de 

formulação e implementação de políticas para a formação de doutores (FREITAS et al., 2011). 

Percebe-se que em poucas décadas, o país estruturou todo um sistema de PG e formou sua 

própria comunidade intelectual. Em 1970, existiam 57 programas de doutorado nas 

universidades brasileiras. Esse número passou para 300 em 1985, sendo 90% dos cursos em 

instituições públicas. Naquele tempo, formava-se cerca de 5.000 estudantes de mestrado e 

doutorado por ano no Brasil (ANDRADE, 2016). Em 2017, o Brasil tinha 2.144 programas de 

doutorado, os quais titularam 21.607 novos doutores anualmente. No total, formaram-se 83.268 

pós-graduados (mestres e doutores) no país em 2017 (BRASIL, 2019).  

Percebe-se que desde o início dos programas de PG, o número de alunos e cursos tem 

se expandido sistematicamente. Nas últimas décadas, multiplicaram-se também os locais em 

que esses cursos são ofertados no Brasil. Nesse processo, a incorporação de doutores pelas 

universidades vem sendo fundamental para o avanço da PG e mesmo para a própria expansão 

da formação de nível superior no país (ANDRADE, 2016; DALFOVO et al., 2017). 

Apesar da educação se apresentar como setor mais relevante na dinâmica recente de 

oportunidades de emprego dos titulados no sistema da PG, o cenário atual é de retração das 

oportunidades (AADLAND; AABOEN, 2020). Os concursos em instituições federais são cada 

vez menores enquanto a indústria, por exemplo, necessita cada vez mais de pessoas 

qualificadas para exercer variadas funções. Por isso, novos desafios orientados pela busca da 

competitividade surgem a partir da necessidade de ampliação da capacidade de geração de 

conhecimentos e inovações dos mestres e doutores (VÁZQUEZ-PARRA; GARCÍA-

GONZÁLEZ; RAMÍREZ-MONTOYA, 2022). 

De acordo com De Waal e Maritz (2022) a resposta a essa demanda não depende apenas 

de maiores oportunidades de empregos, não basta apenas ter às oportunidades de trabalho 

diferentes da sala de aula se a formação dos mestres e doutores estão vinculadas apenas a 

educação. Os autores ressaltam a importância de uma formação empreendedora, pautada em 

atividades práticas que propicie uma preparação mais dinâmica aos mestres e doutores 

brasileiros.  

O relatório The Future of Jobs (WEF, 2016) aponta as tendências das demandas dos 

empregadores mundiais referentes às habilidades esperadas dos futuros candidatos às vagas em 

suas empresas. Foi identificado dez habilidades mais valorizadas por estes profissionais diante 

da complexidade do século XXI e ao avanço da economia digital: resolução de problemas, 

capacidade crítica, criatividade, capacidade de gerenciar e influenciar pessoas, inteligência 

emocional, tomada de decisão, orientação para o serviço, negociação e flexibilidade. Todavia, 

a pesquisa sugere que o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais devem ser 

prioridades para administradores, empreendedores, organizações, mercado de trabalho e para 

profissionais em quaisquer cargos.  

Sob tal perspectiva, entende-se que o conjunto dos sujeitos em situação profissional, 

independente de cargo, possui capacidades intrínsecas de ação e transformação de seu ambiente 

organizacional. São sujeitos biopsicossociais que vivenciam prazer, sofrem, adoecem. São, 

igualmente, carregados de desejos, ambições e sonhos, dotados ainda da necessidade de 

reconhecimento, cujo sistema psíquico de maneira consciente e muitas vezes inconsciente 

influencia suas respectivas condutas. Assim sendo, à medida que se reconhece a necessidade 

de se desenvolver habilidades sociais e emocionais, e não apenas prover conhecimentos, a 

criação de ambientes para a mediação das relações indivíduo-trabalho-organização podem 

implicar em importantes resultados para o desenvolvimento empreendedor, inovador, saudável 



 

 

e sustentável da sociedade (ABOOBAKER, 2020; SILVA et al., 2020; FARBER CANZIANI; 

WELSH, 2021; RONSTADT; SHUMAN; VESPER, 2021; XU et al., 2021). 

Nesse sentido, é importante ressaltar que a política pública de fomento de ciência, 

tecnologia e inovação (CT&I) que promoveu a expansão de competências inovadoras para a 

formação de mestres e doutores no Brasil, baseou-se no modelo adotado por países como 

Estados Unidos e Reino Unido e foi difundido aos países em desenvolvimento por organismos 

internacionais como OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 

OEA (Organização dos Estados Americanos) e Unesco (Organização das Nações Unidas para 

Educação, a Ciência e a Cultura) (MEC, 2020). Tal modelo pautava-se na premissa de que o 

investimento em pesquisa básica levaria ao desenvolvimento tecnológico e de inovações para 

a sociedade. 

Logo, nesse contexto de expansão e de abertura econômica, a palavra “inovação” passa 

a figurar nas diretrizes do PNPG, onde a política sinaliza claramente que a produção de 

conhecimento para gerar inovação deve passar pelas universidades, ampliando a importância 

das competências empreendedoras e a formação para o empreendedorismo. Cabe ainda 

destacar a preocupação na formação de parcerias entre Universidade, Estado e indústria, bem 

como a necessária vinculação da política de formação de recursos humanos e de CT&I à 

política industrial: “[..] são necessárias políticas que induzam a alocação desses cientistas em 

setores empresariais e industriais evitando, por exemplo, situações em que a maior parte desses 

quadros esteja concentrada na academia” (BRASIL, 2010, p. 186). 

Ademais, percebe-se que o profissional que integra tanto o mercado de trabalho quanto 

a academia, deve possuir habilidades e competências que o permita se adaptar de maneira ágil 

e eficiente em determinados setores da sociedade, ou seja, mestres e doutores devem possuir 

requisitos heterogêneos que permitam uma atuação heterogênea e não apenas na educação. 

Segundo Miranda et al., (2020), a educação empreendedora tem sido colocada não apenas no 

Brasil, mas em diversos países do mundo, como prioritária nas agendas e debates políticos, 

econômicos e acadêmicos, haja vista a comprovada influência que tal atividade exerce no 

desenvolvimento social e econômico de uma nação.  

Se há diretrizes que direcionam para a necessidade de formação empreendedora de 

mestres e doutores, com habilidades de produção de inovação, e não apenas de reprodução de 

informações, como o empreendedorismo e a inovação são tratados nos programas de pós-

graduação? Qual a relevância das disciplinas de empreendedorismo, inovação e transferência 

tecnológica? Até aqui já sabemos que a formação e mestres e doutores não deve ser focada 

apenas na construção de novos professores para as universidades, mas na concepção de 

profissionais altamente qualificados e especializados capazes gerar grandes resultados em 

qualquer setor.  

 
3 Percurso metodológico 

O presente estudo é caracterizado como teórico-empírico, do tipo exploratório-descritivo, 

com abordagem quantitativa e qualitativa e métodos documental (TRIVIÑOS, 1987; GODOY, 

1995; YIN, 2005). A pesquisa foi desenvolvida considerando todos os cursos de pós-graduação 

da Universidade Federal de Viçosa, incluindo seus três campus (Viçosa, Florestal e Rio 

Paranaíba), todos sediados no estado de Minas Gerais/Brasil. Neste estudo adotou-se os 

métodos da análise documental e entrevistas como técnicas de coleta de dados. Para 

operacionalização da coleta de dados, utilizou-se da técnica de análise de conteúdo inspirado 

em Bardin (2011). 

Primeiro, foi realizado um levantamento documental no período de fevereiro a março de 

2022 a partir de informações solicitadas a Pró Reitoria de Pesquisa e PG (PPG/UFV) sobre as 

disciplinas de PG. Foi realizada uma pesquisa nas ementas e planejamentos pedagógicos de 

disciplinas da PPG/UFV que contém no título os termos empreendedorismo e/ou inovação.  



 

 

Na segunda etapa, após o levantamento documental, realizou-se a aplicação de um 

questionário via google forms com 21 questões, sendo duas abertas e o restante questões 

fechadas. O questionário foi aplicado no período de março a abril de 2022. Foi enviado para os 

2816 estudantes dos cursos de PG da UFV, obtendo 325 respostas. 

 É importante ressaltar que mesmo que existam 2816 alunos de PG na UFV, de acordo 

com o cálculo amostral que é o modelo estatístico que nos informa a quantidade de pessoas ou 

de eventos que se deve ter na amostra para atingir a confiabilidade de 90% com margem de 

erro de 5% nos resultados referente ao universo da amostra, bastava-se um total de 247 

respostas, demonstrando uma confiança acima de 90% evidenciando a relevância estatística 

dos dados (DANIELS; MINOT, 2019). Abaixo, segue a fórmula utilizada para obter o 

resultado da amostra:  

Fórmula de cálculo: n=N.Z2.p.(1-p) / Z2.p.(1-p) + e2.N-1 

Onde: (n: amostra calculada, N: população, Z: variável normal, p: real probabilidade do 

evento, e: erro amostral).   

Como processo de organização e análise dos dados optou-se pela análise de conteúdo, 

procedendo, assim, à construção de categorias de análise e sua exploração descritivo-analítica 

e não para sua quantificação e marcação pontual de frequência. Com base no objetivo da 

pesquisa, foram delineadas quatro categorias analíticas principais, as quais balizaram a 

construção dos resultados que serão apresentados a seguir: i) Contornos institucionais do 

empreendedorismo e da inovação na PG stricto-senso da UFV; ii) Ensino de 

empreendedorismo e/ou inovação na PG e a formação de mestres e doutores; iii) As motivações 

de ingresso na PG e; iv) Os desafios de inserção no mercado de trabalho. Essas categorias estão 

descritas a seguir abarcando os principais achados do trabalho. 
 
4 Contornos institucionais do empreendedorismo e inovação na PG stricto-sensu da UFV  

A UFV tem mais de 60 anos de tradição no oferecimento de cursos de pós-graduação 

no Brasil, sendo umas das primeiras universidades brasileiras a consolidar a pós-graduação na 

área de ciências agrárias, se projetando mundialmente como uma grande potência na área de 

pesquisa agrícola. A universidade deu início, em 1961, a PG em Ciências Agrárias no Brasil 

com a criação dos programas de PG em Fitotecnia e em Economia Rural, ambas com estreita 

relação com universidades norte americanas.  

Segundo dados disponibilizados pela Pró-reitora de Planejamento e Orçamento, em 

2021 a UFV possuía 2816 estudantes matriculados na pós-graduação stricto sensu, sendo 2743 

no campus sede, em Viçosa, 35 no campus de Florestal e 38 no campus de Rio Paranaíba. A 

seguir, a Tabela 1 apresenta a distribuição de mestrandos e doutorandos na UFV por área do 

conhecimento, obedecendo a divisão institucional da instituição entre (i) ciências agrárias, (ii) 

ciências biológicas e da saúde, (iii) ciências exatas e tecnológicas e (iv) ciências humanas, 

letras e arte, agregando os estudantes em pós-graduação nos outros dois campis da UFV, 

Florestal e Rio Paranaíba.  
Tabela 1: Distribuição de Estudantes de PG por área 

Área  N° de Mestrandos N° de Doutorandos Total 

Ciências Agrárias 442 530 972 (34,5%) 

Ciências Biológicas e da Saúde 372 531 903 (32%) 

Ciências Exatas e Tecnológicas 294 259 553 (19,6%) 

Ciências Humanas, Letras e Artes 266 49 315 (11,2%) 

Campus UFV Florestal 35 0 35 (1,2%) 

Campus UFV Rio Paranaíba 38  38 (1,3%) 

Total 1447 1369 2816 (100%) 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2022 com base em dados disponíveis em: https://www.ppo.ufv.br/wp-

content/uploads/2021/08/UFV-EM-NU%CC%81MEROS-2021-CORRIGIDO.pdf. 

 

https://www.ppo.ufv.br/wp-content/uploads/2021/08/UFV-EM-NU%CC%81MEROS-2021-CORRIGIDO.pdf
https://www.ppo.ufv.br/wp-content/uploads/2021/08/UFV-EM-NU%CC%81MEROS-2021-CORRIGIDO.pdf


 

 

Além deste contexto numérico sobre a pós-graduação na UFV, este tópico tem o 

objetivo de trazer alguns contornos institucionais da pesquisa e da pós-graduação na UFV e 

apresentar as disciplinas que possuem empreendedorismo e/ou inovação em seu título. Esta 

parte é justificada pela necessidade de entender como os dispositivos institucionais, que 

regulamentam e disciplinam a universidade e a vida acadêmica, explicitam a relação entre 

inovação e empreendedorismo na pós-graduação.  

A resolução do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE) n° 21 de 17 de 

dezembro de 2021 da UFV estabelece as diretrizes de pesquisa da universidade.  O artigo 3 do 

documento aponta que as atividades de pesquisa constituem em diferentes ações que visam a 

geração e o uso do conhecimento e destaca que é, preferencialmente, associada à formação de 

recursos humanos qualificados, sendo este o objetivo primário da universidade. Ou seja, as 

diretrizes e fundamentos da pesquisa na UFV apontam a formação como o princípio básico das 

ações, mas ressaltam, ainda, que as atividades de pesquisa abrangem, além de coordenação e 

participação em projetos de pesquisa, comunicação científica e outros, o depósito e registro de 

patentes e softwares. Isso sinaliza para a inovação em produto, processo e serviço como uma 

questão integrada à PG.  

Um destaque necessário as diretrizes para a pesquisa na UFV estão em seus objetivos 

declarados no artigo 5 da resolução. É nos objetivos que aparece pela primeira vez a palavra 

inovação e a universidade ressalta a importância da relação entre a pesquisa institucional e o 

setor privado.  O parágrafo VI destaca que é objetivo da instituição estimular o 

desenvolvimento de pesquisa científica, tecnológica e de inovação em parceria com o setor 

produtivo e as empresas, ou subsidiar a construção de políticas públicas.  E no parágrafo VXIII 

considera como objetivo incentivar a participação no processo de inovação em áreas 

estratégicas.  

Nas diretrizes gerais de pesquisa da UFV impostas pelo Artigo 6 da resolução 

supramencionada, ganha relevância para este trabalho os parágrafos VI e VII que versam sobre 

o incentivo de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em cooperação com empresas 

e o estímulo de desenvolvimento de pesquisa tecnológica com potencial de criação de novas 

empresas. Como documento norteador e abrangente, uma resolução como está não traz consigo 

os meios pelos quais essas diretrizes são colocadas em prática e por isso as formas de incentivo 

a pesquisa com potencial de se tornar empresa não são listadas aqui. Mas a partir daí nosso 

questionamento é sobre qual o papel das disciplinas e do ensino na PG stricto sensu para a 

consolidação dessa proposta.  

A criação de empresas a partir de tecnologias que emergiram das pesquisas nas 

universidades no Brasil tem sido amplamente discutido e autores como Freitas et all (2011) e 

Araújo et all., (2005) apontam os desafios da emergência e do desenvolvimento dessas 

empresas. Para os autores, a criação de “Spin-offs”, que são empresa criadas para explorar uma 

propriedade intelectual gerada a partir de um trabalho de pesquisa desenvolvido em uma 

instituição acadêmica, tem uma de suas importâncias atreladas a premissa de que as soluções 

desenvolvidas nas pesquisas acadêmicas se tornam acessíveis para o mercado.   

Para estes autores o desenvolvimento de empresas do tipo Spin offs acadêmicas 

pressupõe que o time de pesquisadores, que normalmente são jovens estudantes, esteja em 

busca de novas possibilidades de carreira fora da universidade e tenham acumulado expertises 

da área de empreendedorismo.  E aí reside um dos principais desafios da emergência de tipo 

de empresa: no meio acadêmico: muitos profissionais, a maioria como já mencionado na 

introdução, têm experiência em pesquisa, mas não possuem expertise em empreendedorismo e 

inovação.  Para Araújo et all., (2005), para que uma Spin-off consiga ganhar escala, ela precisa 

progressivamente ir se distanciando da academia e crescendo no mercado.  

Na UFV apesar da existência de um robusto ecossistema de inovação composto por um 

parque tecnológico e uma incubadora de empresas de base tecnológica esses desafios também 



 

 

parecem ser uma realidade. Mas para além do desafio institucional de fomentar o surgimento 

de empresas tecnológicas existe o desafio da formação de recursos humanos para ocupar cargos 

de pesquisa e de gestão em setores produtivos. E para ambos os desafios parece se impor a 

necessidade de conhecimentos aplicados ao empreendedorismo, a inovação e ao mercado.  

 Parece ser nesse sentido que a UFV, com toda sua tradição em pesquisa e inovação, 

construiu recentemente e disponibilizou no site da pró-reitora de pesquisa e PG 

(https://ppg.ufv.br/) um documento intitulado “Planejamento pedagógico da PG”. Este 

documento (em construção) é uma reflexão e uma proposição sobre as estratégias didático-

pedagógicas dos programas de PG. O documento objetiva apresentar diretrizes institucionais 

gerais para a atualização dos programas pedagógicos, “mantendo a autonomia, identidade e 

responsabilidade dos Programas de PG da UFV” (UFV, 2021 p.1). 

O planejamento pedagógico da PG da UFV ressalta contextualmente os desafios 

impostos à educação, sobretudo a educação doutoral, em tempos de intensas transformações 

tecnológicas impondo a necessidade de refletir sobre a formação atual de profissionais 

“oriundos de diferentes Programas de PG existentes no Brasil, com vistas a repensarmos e 

reconstruirmos o perfil profissional desenvolvido, com vistas a atender também as demandas 

da sociedade atual” (UFV, 2021, p3). 

A própria universidade ressalta, nesse documento, a importância das soft skills e das 

hard skills como competências divididas em transversais e técnicas, dando ênfase que as 

empresas não contratam apenas pelos conhecimentos técnicos específicos para o trabalho, mas 

também pelas competências transversais a qualquer área como as de gestão e comunicação.  O 

novo planejamento pedagógico para a PG da UFV expõe que: 
Os Programas de PG da Universidade Federal de Viçosa mantêm uma estrutura 

pedagógica que inclui um elenco de disciplinas que forma o núcleo de formação 

técnico-científica do discente no respectivo Programa. Nele figuram as disciplinas mais 

fundamentais para o Programa. As demais disciplinas do catálogo podem ser usadas 

para personalização do discente em sua formação magnificando a transversalidade de 

formação. Além das disciplinas convencionais, Estágio em Ensino, Problemas e/ou 

Tópicos Especiais, Exame de Qualificação e Defesa de Tese ou Dissertação compõem 

o elenco de ferramentas de formação profissional à disposição da PG (UFV, 2021:p.4) 

A partir dessa explicação o documento afirma que o foco de formação é acadêmico-

científico levando a um direcionamento de perfil profissional que encontra empregabilidade 

predominante no serviço público de pesquisa e ensino superior e que isto se apresenta como 

uma preocupação recorrente visto que há grande retração nas contratações desse setor no país. 

É a partir dessa reflexão que a UFV sinaliza como novas diretrizes para a PG a necessidade de 

além de manter e melhorar essa inserção nos órgãos de ensino superior e pesquisa, “ampliar e 

flexibilizar a inserção profissional dos egressos da PG acompanhando as demandas da 

sociedade. Habilidades e oportunidades adicionais devem ser exploradas” (UFV, 2021: p.4). 

Sabendo que os objetivos fundamentais da Pesquisa e PG na UFV são a formação de 

profissionais altamente qualificados e a produção de conhecimento a instituição direciona a 

importância de criação de disciplinas e projetos que promovam a formação de competências 

transversais e aponta a para a necessidade de atenção a forção de (i) Competências Cognitivas 

e organizacionais, que estão relacionadas a gestão de projetos, criatividade e pensamento 

crítico, (ii) Competências Interpessoais e de Comunicação, que se refere a habilidades 

socioemocionais e de comunicação, e (iii) Competências de Pesquisa e Inovação, que se 

referem ao própria maturidade intelectual para a pesquisa, redação científica e a habilidades de 

gestão, empreendedorismo e inovação.  

Para a UFV este foco de formação na PG para além de pesquisa e docência, permite 

formar habilidades que “propiciarão atuação profissional não só no ambiente público, mas 

também no meio privado” (UFV, 2021: p.5). Assim, este documento sinaliza o olhar criterioso 

da universidade sobre a formação de mestres e doutores, pensando no seu futuro profissional e 

https://ppg.ufv.br/


 

 

nas demandas do mercado. Empreendedorismo, inovação e gestão aparecem como temas 

essenciais a formação na PG, jogando luz a uma demanda latente do setor privado por 

profissionais com habilidades comportamentais e socioemocionais capazes de assumir desafios 

em cargos de liderança.  

Sabendo que já existe uma sinalização da universidade para repensar a formação 

doutoral e os desafios desse processo, resolvemos nesta pesquisa nos debruçar a entender a 

inserção de disciplinas de empreendedorismo e/ou inovação já existentes na instituição. Nessa 

direção conseguimos encontrar, por meio de solicitação a pró-reitoria de pesquisa e PG, todas 

as ementas de disciplinas da PG stricto-sensu que possuem empreendedorismo e/ou inovação 

em seu título.  O objetivo é compreender se empreendedorismo e/ou inovação fazem parte da 

estratégia pedagógica de formação de mestres e doutores. Não entramos no mérito se deveria 

ou não ser uma estratégia, apenas se elas estão contempladas e o número de disciplinas 

ofertadas sobre essas temáticas sinaliza nesta direção.  

O Tabela 2, apresentada a seguir é um compilado das informações referentes a 

disciplinas de PG que possuem empreendedorismo e/ou inovação em seu título.  Nesta, 

buscamos elencar o código e título da disciplina, os conteúdos relacionados em sua ementa que 

tem relação direta com o empreendedorismo/inovação e se a disciplina é ofertada para o 

mestrado, o mestrado profissional e/ou o doutorado. 

 
Tabela 2: Relação de disciplina de Empreendedorismo e/ou Inovação 

Disciplina Conteúdo relacionado Oferecimento 
ARQ 646 – Habitats de 

inovação e as novas forma de 

estruturação do espaço 

urbano 

Habitats de inovação: Parques tecnológicos, condomínios 

empresárias e distritos de alta tecnologia e arranjos 

produtivos locais 

Mestrado  

Doutorado 

ADM 686 - 

Desenvolvimento 

Territorial, Inovação e 

Empreendedorismo no Setor 

Público 

Inovação na Gestão e em Políticas Públicas para o 

desenvolvimento territorial; DT a partir do 

Empreendedorismo no Setor Público 

Mestrado e 

Doutorado 

ADM 622 - Capitalismo, 

Inovação e 

Desenvolvimento 

Inovação e Propriedade Intelectual; Promoção do 

Desenvolvimento Conjugando Propriedade Intelectual, 

Inovação e Capitalismo Financeirizado. 

Mestrado e 

Doutorado 

ZOO 851 – Elaboração de 

projetos de pesquisa e 

inovação tecnológica 

Patentes e inovação tecnológica e o registro de patentes Mestrado 

profissional 

ENT 846 -Inovação e 

Empreendedorismo  

Introdução a inovação e empreendedorismo; O ambiente 

institucional do empreendedorismo e empreendedorismo na 

prática 

Mestrado 

profissional 

ENF – 637 – Inovação, 

transferência de tecnologia e 

propriedade intelectual na 

área florestal 

Gestão da inovação; inovação no agronegócio; Fontes de 

inovação, gestão financeira da inovação; Metodologias de 

transferência de tecnologia; Criação e gestão de startups 

florestais; registro de proteção de cultivares; Relação 

Universidade-Empresa 

Mestrado e 

Doutorado 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2022. 

A Tabela 2 apresenta as únicas 6 disciplinas de PG encontradas na UFV que leva em 

seu título Empreendedorismo e/ou Inovação. É preciso salientar que duas destas seis disciplinas 

são ofertadas apenas para o mestrado profissional, não abrangendo o mestrado e doutorado 

acadêmico onde se concentra a maior parte dos estudantes. Os mestrados profissionais em 

Defesa Sanitária e em Zootecnia possuíam em 202, 36 e 21 alunos, respectivamente, Não 

obstante a essas questões, os mestrados profissionais têm públicos diferentes, normalmente 

voltados a quem já está no mercado, atuando no mundo corporativo e no setor produtivo. Cabe 

destacar que a disciplina ZOO 851 tem seu conteúdo voltado a elaboração de projetos de 



 

 

pesquisa e apenas em um dos tópicos aborda o registro de patentes. Já a disciplina ENT 846 é 

voltada exclusivamente para empreendedorismo e inovação.  

Dentre a disciplinas do mestrado e do doutorado acadêmico, a ARQ 646 apenas aborda 

o conteúdo dos habitats de inovação, com foco no parque tecnológico, não constando em sua 

relação de conteúdo elementos diretamente relacionados a negócios, empreendedorismo e 

gestão da inovação. A disciplina ADM 686 aborda conteúdos relacionados a 

empreendedorismo e inovação no setor público e não apresenta nenhuma relação desses 

conteúdos com o setor produtivo e o mercado e a disciplina ADM 622 tem maior foco de 

concentração de conteúdo dessa temática relacionado a propriedade intelectual e a discussão 

sobre inovação parece constar mais no plano epistemológico já que o objetivo da disciplina é 

promover discussões que permitam aos alunos posicionar a inovação diante da dinâmica 

estrutural do capitalismo. 

Por fim, a disciplina ENF – 637, ofertada para a PG em engenharia florestal, figura-se 

como um exemplo de inserção das temáticas de empreendedorismo e inovação na PG stricto 

sensu. O seu conteúdo é voltado para a inovação no setor florestal, abrangendo a transferência 

de tecnologia e a criação e o desenvolvimento de startups no setor.  Esta disciplina foi ofertada 

pela primeira vez em 2017 e faz parte do esforço do programa de PG em qualificar a formação 

do mestre e do doutor, aproximando as capacidades desenvolvidas na trajetória doutoral com 

as demandas do mercado florestal.  

Os números e questões aqui apresentadas mostram que na UFV não existe uma 

disciplina transversal com a temática empreendedorismo e inovação e que as disciplinas 

existentes, em sua maioria, não possuem o conteúdo voltado a estas temáticas, apenas a 

abordam de forma tangencial. A exceção é a ENF 637 e a disciplina do mestrado profissional 

ENT 846. Se considerarmos apenas mestrado e doutorado acadêmico somente 1 disciplina é 

voltada exclusivamente para empreendedorismo e inovação. Os dados mostram que os temas 

empreendedorismo e inovação, apesar de serem questões relevantes e demandas do mercado, 

não são reconhecidos e nem inseridas na PG da UFV como disciplinas, com as raras exceções 

expostas. Ou seja, Empreededorismo/inovação não fazer parte da estratégia pedagógica. A 

seguir outros dados darão mais corpo a essa discussão. 

  

5 Ensino de empreendedorismo e/ou inovação na PG e a formação de mestres e doutores 

na UFV 

Esta seção se dedica a descrever e analisar o resultado empírico da pesquisa, 

especificamente acerca da caracterização dos estudantes da PG e sua percepção sobre a 

trajetória acadêmica e o ensino de empreendedorismo e/ou inovação. Espera-se elucidar as 

principais categorias analíticas que contribuem para explicitar a questão-foco deste trabalho, 

em sentido de compreender como os PG percebem a necessidade e a oferta do ensino de 

empreendedorismo e/ou inovação, bem como sua formação para o acesso ao trabalho. 

Considerando a trajetória da PG no Brasil, que há anos vem se transformando e, cada vez mais, 

ampliando a importância da inovação como componente estratégico dos currículos e de seu 

propósito (PALATNIK, 1998; MOROSINI, 2009), torna-se ainda mais relevante desvelar a 

percepção dos estudantes sobre sua formação e as oportunidades de cursar disciplinas de 

empreendedorismo e/ou inovação. 

 Um dado inicial que ajuda a compreender a trajetória dos estudantes e que também 

imputa desafios ao processo pedagógico de formação na PG é a origem profissional. A pesquisa 

revelou que mais de 59% dos discentes de mestrado e doutorado ingressaram na PG 



 

 

diretamente da graduação, como seguimento da sua carreira acadêmica2. Isso sinaliza para a 

importância central da PG como espaço de vivências e aprendizagens para a formação e atuação 

profissional, ou seja, como condicionante do perfil e das competências dos pós-graduandos.  

É necessário, assim, pensar também a futura inserção profissional dos mestres e 

doutores, considerando o fato empírico de que a maioria dos estudantes nunca teve experiência 

profissional fora da academia. Como já apontava Velloso (2004), em trabalho sobre o destino 

profissional pós-graduados formados no Brasil na década de 90, o trabalho em universidade e 

instituições de pesquisa nem sempre é o destino profissional da maioria dos mestres, que saem 

da PG para trabalhar fora do campo acadêmico. Essa pesquisa revelou a predominância da 

atuação profissional dos doutores na academia, mas já sinalizava, com ênfase nos profissionais 

mestres, uma expressiva heterogeneidade ocupacional. A formação de mestres e doutores, 

portanto, extrapola, como os próprios documentos institucionais balizadores da PG indicam, a 

formação para a docência e a pesquisa aplicada em instituições de ensino e pesquisa e, assim, 

requer atividades complementares para o desenvolvimento de habilidades e competências 

requeridas pelo mercado de trabalho, seja em setores públicos ou privados, com ou sem fins 

lucrativos. 

A pesquisa também questionou os pós-graduandos da UFV se em algum momento de 

sua trajetória na PG eles participaram ou foram incentivados a participar de alguma atividade 

além de disciplinas e eventos científicos/acadêmicos. Mais de 57% dos respondentes indicaram 

que não. E, dentre as atividades acadêmicas, a pesquisa também verificou que 95,7% dos 

mestres e doutores não teve contato com disciplinas que abordassem o tema empreendedorismo 

e inovação durante a PG. Além disso, 76,9% deles não teve disciplinas sobre esses temas 

durante a graduação. 

Essa ausência de espaços de aprendizagem que extrapole os limites da universidade 

(não apenas físicos, mas também simbólicos) e a vivência de disciplinas que abordem desafios 

profissionais, competências empreendedoras e inovação, podem repercutir em limitações e 

inseguranças para os mestres e doutores, especialmente aqueles que não assumirão postos de 

trabalho além do campo acadêmico. Isso é expresso nos registros dos informantes da pesquisa 

ao relatarem como percebem os maiores desafios que mestres e doutores enfrentam para 

ingresso no mercado formal de trabalho: “pouca visão de como o mercado funciona”; 

“saturação do mercado”; “falta de preparo comportamental”; “distanciamento entre a teoria à 

prática”; “falta de experiência” etc. Esses e outros relatos, oriundos da percepção de quem vive 

a PG, sintonizam a natureza da formação na PG com desafios reais após a conclusão dos cursos 

e sublinha a importância de repensar os projetos políticos-pedagógicos.  

 Entretanto, não se pode concluir ou fazer juízos de valor sobre a relação entre a 

qualidade da formação na PG e sua preparação para o mercado de trabalho. Na percepção dos 

informantes, inclusive, a PG contribui para o desenvolvimento de habilidade e comportamentos 

exigidos pelo mercado/indústria. Numa escala likert de 0 a 5 (onde 5 representava que a PG 

contribui muito e 0 que não contribui nada), cerca de 70% dos informantes atribuíram notas 

entre 3 e 5; 23,4% marcaram a opção 5. Porém, quando essa questão é sobre a contribuição da 

PG para que os mestre e doutores sejam capazes de empreender, a proporção se inverte, e cerca 

65% assinalaram o intervalo entre 0 e 3. 

Associado a isso, identificou-se que 94,2% dos informantes manifestaram que 

considera importante o oferecimento de disciplinas de empreendedorismo e inovação sejam 

transversais para a PG. Contudo, foram 61,8% os que demarcaram que efetivamente cursariam 

disciplina dessa natureza no curso de PG e 33,2% que talvez o fariam.  

                                                
2 17,5% dos estudantes relataram ingressar na pós-graduação após experiência profissional no setor público e 

14,8% após experiência como empregados no setor privado. 8,6% tiveram sua origem profissional como 

profissionais liberal e empreendedores. 



 

 

Essas percepções podem também estar relacionadas à percepção dos informantes sobre 

suas expectativas de carreira após finalizar a PG. A pesquisa investigou quais as opções de 

carreira em ordem de prioridade para os mestrandos e doutorandos. 156 deles (dentre os 325 

respondentes) manifestaram que sua principal opção após a conclusão da PG é seguir carreira 

acadêmica no setor público e 111 manifestaram que seu “plano A” é continuar os estudos, seja 

ingressando no doutorado, no caso de mestrandos, ou seguir para o pós-doutorado, no caso de 

doutorandos. Já 57 indicaram que pretendem empreender. Como “plano B e C”, ou seja, 

segunda e terceira opção de inserção profissional mais assinalada pelos informantes, está a 

seguir carreira não acadêmica no setor público.  

Percebeu-se, assim, uma predominância significativa de planejamento de carreiras 

vinculadas ao campo acadêmico e ao setor público. As citações sobre os maiores desafios para 

o acesso a mestre e doutores ao mercado formal de trabalho também respaldam isso, ao 

destacarem categorias de desafios relacionados ao “distanciamento entre academia e mercado” 

e à “falta de experiência”. Também reforça isso a percepção dos informantes sobre as 

contribuições da PG para sua atuação profissional, em que a grande maioria afirma que os 

cursos contribuem para suas habilidades para exercer a docência no ensino superior (95,4% 

assinalaram o intervalo entre 3 e 5, na escala que vai de 1 a 5, onde 5 é que a PG contribui 

muito). Isso novamente contrasta com a percepção sobre a contribuição da PG para que os 

futuros mestre e doutores empreendam em suas carreiras. 

Os dados da pesquisa, indicam, assim, que há uma ausência de disciplinas de 

empreendedorismo e inovação na PG, é isso gera uma contradição com o interesse dos 

estudantes, já que mais de 95% cursariam uma disciplina desta natureza, segundo dados da 

pesquisa. Contudo, a maioria deles percebe que a PG não contribui muito para que eles 

empreendam em suas carreiras. Essa é uma questão conjuntural, e precisa ser analisada a partir 

de toda a trajetória dos pós-graduandos, cuja maioria ingressa e permanece na PG sem 

experiência profissional, interagindo apenas no campo acadêmico, mas, após a conclusão, se 

deparam com realidades e desafios dos mais diversos e com oportunidades profissionais que 

podem não fazer partes de seus principais planos de carreira, como empreender ou trabalhar no 

setor privado.  

Isso pode (e deve) demandar competências e habilidades diferentes daquelas 

expressadas e estimuladas no ambiente de pesquisa aplicada. Portanto, sugere a necessidade de 

pensar espaços de ensino-aprendizagem que oportunizem aos mestrandos e doutorandos 

refletirem sobre sua atuação profissional e suas carreiras, como as disciplinas de 

empreendedorismo e inovação. Não se trata, nesse sentido, de sublinhar uma fragilidade à 

formação na PG, mas de explicitar uma oportunidade pedagógica. 

 

6 As motivações de ingresso na PG  

Nestes dois últimos subtópicos dos resultados da pesquisa o objetivo é captar a percepção 

estudantes de mestrado e doutorado, respondentes do questionário de pesquisa, sobre as 

motivações que os fizeram ingressar na PG e, na visão deles quais são os maiores desafios 

enfrentados por mestres e doutorado para ingressar no mercado formal de trabalho. Estas duas 

questões complementam nossa abordagem de compreensão da formação de mestres e doutores 

e da formação empreendedora na PG.  

No que tange as motivações para o ingresso na PG, das 325 respostas obtidas agrupamos 

os argumentos e justificativas em categorias que permitiam organizar as respostas por 

proximidade de sentido. Após análise e organização desses dados compreendemos algumas 

motivações básicas expressadas pelos respondentes da pesquisa. Vejamos a seguir que 8 

categorias de respostas foram mobilizadas para facilitar nossa compreensão sobre as 

motivações, elas estão enumeradas de forma aleatória, então não há uma escala de motivações 

em termos de prioridade. A categoria 1 foi Conseguir inserção qualificada no mercado de 



 

 

trabalho. Nesta categoria se agrupam justificativas que consideram melhorar o trabalho atual 

ou os postos de trabalho inseridos até o ingresso na PG. Também entra nesta categoria as 

justificativas de “melhor emprego”, incentivos financeiros e, até atingir cargos gerenciais. São 

pessoas que ingressam na PG para conseguir melhores oportunidades no mercado.  

A categoria 2 é a Progressão de carreira. Corresponde a um conjunto de respostas de 

pessoas que já são servidores públicos e com o diploma terão aumento salarial ou progressão 

de carreira. Na categoria 3, Seguir carreira acadêmica e de pesquisa, enquadramos as respostas 

que estão relacionadas a estudantes que atribuíram “amor a pesquisa” e o desejo de seguir a 

carreira acadêmica, normalmente atrelada a quem saí da graduação direto para o mestrado e do 

mestrado direto para o doutorado. Na categoria 4, Mudança de carreira para conseguir ser 

professor também há o desejo de seguir a carreira acadêmica, mas atribuímos essa categoria 

para diferenciar da anterior pois aqui se enquadra profissionais que já atuavam no mercado e 

afirmaram que gostaria de mudar de carreira, seguido no magistério superior.  

 A categoria 5, Qualificação para concursos públicos foi relacionado a um conjunto de 

respostas que atribuíram que o mestrado e o doutorado iriam ajudar na aprovação em concursos 

públicos e garantir melhor carreira quando do ingresso em órgão da administração pública. A 

categoria 6, Falta de oportunidade profissional e possibilidade de bolsa está relacionado ao 

grupo de respondentes que afirmaram que não conseguiram ou não visualizaram nenhuma 

oportunidade no mercado e viram no mestrado e no doutorado uma oportunidade de garantir o 

recebimento de uma bolsa ou apenas a oportunidade de “não ficar parado”, como afirma alguns. 

As duas últimas categorias, Melhorar a vida financeira da família e Incentivo familiar estão 

atrelados a palavra família. A última foi o grupamento de respostas que considerou que a maior 

motivação para ingresso na PG foi o incentivo da família e a outra podemos considerar um 

grupo de respondentes que considerar que a PG é uma forma de conseguir melhorar a vida 

financeira. 

O conjunto de respostas sinaliza para a algumas questões importantes. Primeiro há o 

predomínio de respostas que atrela a motivação à carreira pública. Praticamente inexiste na 

motivação o interesse pela qualificação para a atuação no setor privado e não aparece nenhuma 

motivação que faça relação com o empreendedorismo e o desejo de empreender. Outra questão 

relevante é apontar as representações de que o título de PG está relacionado a melhoria de renda 

e a ampliação de oportunidades no mercado de trabalho. De forma contraditória essas 

motivações aparecem em um cenário de retração dos concursos públicos e a alta taxa de falta 

de emprego formal entre mestres e doutores. 

 

7 Os desafios de inserção no mercado de trabalho  

Em relação aos desafios da inserção de mestres e doutores no mercado formal de trabalho 

a percepção dos 325 respondentes da pesquisa convergiram em 5 categorias de respostas e 

trouxeram mais luz a questões já discutidas anteriormente. A primeira categoria foi Falta de 

concursos públicos e alta concorrência. Neste conjunto de respostas fica evidente a percepção 

de inúmeras respostas sobre a falta de concursos públicos e a sua retração ao longo dos anos, o 

que também faz aumentar o número de mestres e doutores disponíveis no mercado, acirrando 

a concorrência.  

A categoria 2, Escassez de recursos para pesquisa e desvalorização da educação no 

Brasil, possibilitou aglutinar respostas que indicaram a percepção que a abrupta diminuição de 

recursos para pesquisa são um desafio da contratação de mestres e doutores e ajuda no aumento 

do contingente de desemprego da categoria. Também a desvalorização da educação é um 

motivo, já que sem ampliação de recursos não há mais contratação de docentes. A categoria 3, 

Visão equivocada da formação de mestres e doutores, aponta o conjunto de respostas que 

atribuem a um equívoco interpretativo do mercado que considerar que “mestres e doutores só 



 

 

estudaram a vida inteira”, como apontou um respondente. Nesta categoria os pós-graduandos 

consideram que mercado não consegue enxergar as reais competências de mestres e doutores.  

A Categoria 4 considera como desafio o Piso salarial de mestres e doutores. Aqui foram 

alocadas respostas de mestrandos e doutorandos que afirmam que as empresas consideram o 

salário de mestres e doutores muito altos em relação a profissionais sem essa formação e por 

isso preferem contratar pessoal menos especializadas. Algumas respostas nessa categoria se 

relacionam com a categoria anterior atrelando que seria um desafio quebrar a visão que o 

salário é muito alto, para a alta especialização sem qualificação para o mercado.  

A última categoria merece destaque nas análises pela concentração de respostas e 

apontamentos nessa direção. A Falta de incentivo ao empreendedorismo e inexperiência para 

o mercado privado foi apontado como um dos principais desafios de ingresso no mercado 

formal de trabalho. Nesta categoria foram agrupadas respostas que apontavam a falta de 

experiência de mercado, a formação eminentemente teórica, a falta de conhecimento em gestão, 

comunicação e empreendedorismo dentre questões que relaciona a formação da PG distanciada 

das exigências das competências do mercado de trabalho. Segundo um dos respondentes há 

“pouco conhecimento prático devido muito tempo só no setor acadêmico”, sinalizando o 

desafio da formação academicista e superespecializada. Esta resposta é complementada por 

outros como “Cursos majoritariamente teóricos” e “Acho que a academia conversa pouco com 

o mercado de trabalho e vice-versa”. Estas respostas caracterizam essa categoria e aponta para 

a visão de mestrandos e doutorandos sobre o distanciamento da formação no mestrado e 

doutorado para as necessidades e oportunidades do mercado.  

 

8 Conclusões 

Os novos desafios do mundo contemporâneo, com ampliação das inovações 

tecnológicas, o dinamismo dos mercados e da indústria, a necessidade de repensar as políticas 

públicas e o papel dos Estado diante de crises globais demandam profissionais altamente 

qualificados. Contudo, não se trata apenas de uma titulação/formação na PG. A PG mantém-se 

fundamental para o desenvolvimento da ciência e de tecnologias, mas também como 

mecanismo para a formação de profissionais criativos, inovadores, proativos e sensíveis para 

lidarem as mudanças em curso.  

Este trabalho sinalizou a demanda pela formação empreendedora na PG, que pode ser 

suprida com a oferta de disciplinas de empreendedorismo e inovação transversais às formações 

específicas de cada curso. Trata-se, como discutido acima, de criar espaços pedagógicos para 

a construção de habilidades, percepções e comportamentos que extrapolam a grade fixa dos 

cursos altamente especializados de pesquisa básica ou aplicada, para buscar convergências com 

necessidades reais do mercado e anseios dos próprios discentes.  

Não se trata aqui de assumir que mestres e doutores precisam empreender ou enunciar 

o empreendedorismo como uma panaceia. Mas, ao contrário, reconhecer a importância de 

ofertar disciplinas e outras atividades, curriculares ou não, que sejam capazes de ampliar as 

perspectivas dos mestrandos e doutorandos sobre suas carreiras e conectá-los com outros 

setores da sociedade. Isso quer dizer que, ao afirmar aqui sobre a inclusão do 

empreendedorismo na formação da PG, quer dizer-se, portanto, do desenvolvimento de 

competências técnicas e comportamentais para que os mestres e doutores, independente do 

caminho profissional que sigam, consigam realizar seu potencial criativo e inovar em suas 

instituições, sejam elas públicas ou privadas. 

Iniciativas como o ensino de empreendedorismo, inovação, proteção intelectual e 

patente serão cada vez mais comuns no cotidiano das instituições de ensino superior, pois, as 

mudanças em cursos nas universidades brasileiras pressionam para isso. O trabalho de Araújo 

et all., (2005) já havia sinalizado que as universidades mais empreendedoras dos Estados 

Unidos e da Europa estão sempre entre as melhores nos quesitos ensino e pesquisa, atraindo 



 

 

muitos financiamentos, os melhores pesquisadores e estudantes. Assim, tanto pelos resultados 

da pesquisa, a percepção dos respondentes e o que aponta a literatura, o empreendedorismo e 

a inovação estão cada vez mais próximos de se tornarem um pilar pedagógico nas 

universidades.  

No caso da UFV, mais de 75% dos mestrandos e doutorandos nunca cursaram uma 

disciplina de empreendedorismo e inovação na graduação. E mais de 95% deles nunca 

cursaram uma disciplina dessa natureza na PG, sendo que mais de 88% sequer conhece a oferta 

de uma disciplina dessa natureza. A contradição evidente é que mais de 95% dos estudantes 

respondentes da pesquisa gostariam de cursas estas disciplinas na PG. Os dados sinalizam uma 

demanda latente dos pós-graduandos. 

Os relevantes dados e discussões aqui expostos não encerram o debate sobre esses 

elementos, pelo contrário, sinalizamos a relevância e a urgência dessa agenda de pesquisa no 

Brasil. A PG é uma política pública de Estado e um processo de formação de mão de obra 

qualificada para assumir órgãos públicos, empresas privadas, cargos de liderança e tantos 

outros cargos. Se caminharmos em direção a universidades cada vez mais empreendedoras, 

estaremos na direção de uma formação mais empreendedora para a PG.  
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RESUMO 

 

De 2000 em diante observam-se iniciativas de Educação Empreendedora independentes no 

país, e em 2018 a Base Nacional Comum Curricular do novo ensino médio inseriu o 

empreendedorismo, ora em implementação nas escolas brasileiras. Este estudo teórico-empírico 

identifica iniciativas de Educação Empreendedora no ensino médio e analisa seus objetivos, 

métodos de ensino e estratégias de avaliação de aprendizagem. A análise de conteúdo e 

triangulação das oito iniciativas identificadas resultou em dois grupos: 1. “Criação de 

Negócios” - conteúdo sobre criação de produtos, gestão de empresa ou transformação de ideias 

em startups de impacto; 2. “Comportamento Empreendedor” - conteúdo visando estimular 

atitudes e comportamentos relacionados ao empreendedorismo. As iniciativas voltadas à 

criação de negócios já utilizam critérios de avaliação, porém há oportunidade para que todas 

utilizem modelos quantitativos ou qualitativos de avaliação. Os resultados contribuem para 

gestores educacionais e profissionais responsáveis pela elaboração de diretrizes curriculares e 

implementação do empreendedorismo nas escolas.  

 

Palavras-chave: Educação Empreendedora. Ensino Médio. Criação de Negócios. 

Comportamento Empreendedor. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O estímulo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento de uma cultura empreendedora 

tem avançado nas discussões de instituições públicas e privadas em todo o mundo. A 

Organização das Nações Unidas (ONU) inclui o empreendedorismo nos objetivos da Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável em uma das metas de educação e em outra de 

crescimento econômico (UN, 2015). O empreendedorismo contribui para a ampliação de postos 

de trabalho e competitividade, sendo destacado no âmbito educacional pela importância de 

desenvolver em jovens, desde a fase escolar, atitudes e habilidades empreendedoras (European 

Commission, 2002). E Sarasvathy & Venkataraman (2011) defendem que a Educação 

Empreendedora (EE) deve ser tratada como uma parte essencial da educação básica. 

Nos Estados Unidos, país com cultura empreendedora, o aumento do interesse no tema 

é destacado por Greene et. al. (2015). Além de incubadoras de empresas e fundos de 

investimento em novos negócios, o engajamento das universidades na expansão da EE reflete-

se também em escolas de ensino médio, onde o assunto vem ganhando mais atenção. 
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No Brasil, fundamentos de empreendedorismo foram inseridos em programas de 

educação profissional técnica de nível médio (MEC, 2013) e, em 2017, o empreendedorismo 

passou a integrar a Base Nacional Comum Curricular do novo ensino médio, com prazo de 

implementação até 2022 (MEC, 2017). Em certo descompasso com iniciativas de EE na 

educação básica citadas em publicações acadêmicas desde o início dos anos 2000, como a 

Pedagogia Empreendedora, Jovem Empreendedor Primeiros Passos e Miniempresa (Alcantara, 

Coelho, Forte, & Rocha, 2018; Dolabela & Filion, 2013; Farias, Freitas, & Santos, 2012; 

Liberato, 2007; Lopes & Teixeira, 2010). 

A EE contempla uma diversidade de programas, ideias e práticas educacionais (Hoppe, 

2016; Mwasalwiba, 2010). E a definição da abordagem utilizada afeta os objetivos de 

aprendizagem, o público-alvo, o design do conteúdo do curso, os métodos de ensino e os 

procedimentos de avaliação do aluno (Mwasalwiba, 2010). 

Considerando a importância da EE no contexto escolar e suas diferentes abordagens, 

desponta o interesse em melhor compreender aquelas voltadas a estudantes do nível médio. 

Embora já se encontrem publicações que tratam de iniciativas nacionais, há uma lacuna em 

relação a um panorama das iniciativas existentes e sua estrutura de caráter metodológico. 

Marcovitch & Saes (2020) apontam que a trajetória da EE na educação básica estaria no início, 

havendo espaço para pesquisas sobre “o conteúdo a ser ensinado, como ensiná-lo e para quem 

ensiná-lo” (Schaefer & Minello, 2016, p. 78). Então, uma pesquisa no Brasil analisando 

iniciativas de EE em nível médio - práticas pedagógicas, conteúdos e formatos - pode ampliar 

a discussão e trazer elementos úteis a gestores educacionais e profissionais da área, e apontar 

para acadêmicos e pesquisadores novas oportunidades de estudos. 

Este artigo compreende as seções: referencial teórico, procedimentos metodológicos, 

apresentação e discussão dos resultados e considerações finais.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A seguir, enfocam-se iniciativas internacionais de EE na educação básica, 

características da EE no ensino médio e EE no contexto educacional brasileiro. 

 

2.1 INICIATIVAS INTERNACIONAIS DE EE NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

A EE originou-se em escolas de negócios de universidades. Desde a Harvard Business 

School em 1945 houve ampliação da oferta de cursos de empreendedorismo em todo o mundo 

(Vesper & Gartner, 1997), bem como das discussões por parte de organizações focadas na 

pesquisa do tema (Greene et al., 2015).  

A inclusão da EE em outros níveis educacionais passou a integrar relatórios de 

instituições governamentais ou independentes e da literatura acadêmica (Athayde, 2012; Elert, 

Andersson, & Wennberg, 2015; Huber et. al. 2014). Em 2015, a Fundação Kauffman já constava 

aumento na educação básica, conforme divulgado pela JA Achievement USA: o número de 

estados com padrões ou diretrizes relacionadas à EE no ensino médio era de 42; e o número de 

estados que exigiam esse tipo de educação era 18. Greene et al. (2015) destacaram que a EE em 

escolas secundárias4 e entre os alunos mais jovens vinha avançando nos EUA, com inclusão, 

 
4 Tradução da expressão secondary schools, equivale a escolas de ensino médio no Brasil. Nesse artigo, será usada esta tradução 

quando o texto original utilizar esta expressão. 



 

 

 

no currículo nacional, de iniciativas como o Lemonade Day: em que os alunos praticavam o 

empreendedorismo iniciando seus próprios negócios.  

Algumas iniciativas de EE, existentes desde 1990, constam em relatório da  European 

Commission (2004), destacando-se o papel de redes internacionais e organizações sem fins 

lucrativos como a Young Enterprise Europe (mais no ensino secundário e superior, enfocando 

a criação de empresas) e a norte-americana Junior Achievement (atuando  mais em escolas 

primárias, introduzindo o mundo dos negócios), iniciativas estas que se uniram em 2002. 

Mais recentemente, o relatório da Comissão Europeia sobre EE em escolas mostra que 

mais da metade dos países europeus alocam investimentos para esta modalidade de ensino 

(Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2016); porém, a pesquisa Eurobarometer on 

Entrepreneurship in the EU and beyond, de 2012, citada no mesmo relatório, indica que apenas 

23% dos respondentes teriam participado em algum curso ou atividade na escola relacionado 

ao empreendedorismo.  

  

2.2 CARACTERÍSTICAS DA EE NO ENSINO MÉDIO  

 
Fayolle & Gailly (2008) e Lackéus (2015) entrelaçam as duas visões de 

empreendedorismo com o foco a ser privilegiado na EE - identificação de oportunidades, o 

desenvolvimento de negócios, o trabalho autônomo e a criação e crescimento de 

empreendimentos - na perspectiva estrita - ou - atitudes de uma pessoa empreendedora como 

autonomia, criatividade, iniciativa e orientação para a ação - na perspectiva ampla. 

Hannon (2005) menciona as três diferentes abordagens aplicadas em EE como sendo as 

mais comumente utilizadas: educação “para”, “através” e “sobre” o empreendedorismo 

(Hannon, 2005; Jones & Iredale, 2010; Moberg, 2014; Mwasalwiba, 2010).  

 Fayolle & Gailly (2008) apresentam um quadro geral formado por dois níveis, 

ontológico e educacional. E Moberg (2014) utiliza algumas das questões-chave (nível 

educacional) do modelo de Fayolle & Gailly (2008) para relacionar com as abordagens “para”, 

“através” e “sobre” o empreendedorismo. A educação “para” e “sobre” o empreendedorismo, 

até certo ponto, assemelham-se no que tange ao conteúdo, pois ambas se concentram no ensino 

de habilidades empreendedoras cognitivas e na conscientização dos alunos sobre o trabalho 

autônomo como possibilidade de escolha de carreira (objetivo) (Moberg, 2014). Já a educação 

“sobre” o empreendedorismo apresenta aspectos mais teóricos, abordando o que é o 

empreendedorismo e o que o empreendedor faz, sendo mais comum no ensino superior 

(Lackéus, 2015; Moberg et. al. 2014; Mwasalwiba, 2010). 

      A abordagem “para” o empreendedorismo pode ter como resultados de aprendizagem o 

aumento do nível de competência na gestão de incertezas ou ambiguidades, além de maior 

entendimento de aplicação do conhecimento específico do tema (objetivo/avaliações). Com 

menor enfoque, também inclui o desenvolvimento de habilidades não cognitivas como 

criatividade, proatividade e senso de iniciativa (conteúdo), que constituem o foco principal da 

educação “através” do empreendedorismo. Moberg (2014) sugere que esta abordagem 

(“através”) é indicada quando o objetivo da EE é a de desenvolver alunos criativos e proativos, 

que saibam como aplicar os conhecimentos adquiridos de forma inovadora. 

 Portanto, a EE envolve ampla variedade de objetivos, sendo muito mais do que apenas 

preparar indivíduos para serem empreendedores (Hytti & O’Gorman, 2004). A relação entre os 

objetivos de aprendizagem e os métodos pedagógicos do curso é tratada por Blenker et.al. 

(2011). Para o ensino nas escolas, a Comissão Europeia adota o conceito baseado no 



 

 

 

empreendedorismo como competência-chave, contemplando em seus objetivos o 

desenvolvimento de competências e da capacidade de transformar ideias criativas em ações 

empreendedoras (Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2016). A inclusão de conhecimentos 

específicos necessários para iniciar uma empresa, como economia e planejamento de negócios 

são adotados pelo governo sueco para a EE em escolas secundárias (documento Swedish 

Government Office, 2009, citado por Fejes, Nylund, & Wallin, 2019). O desenvolvimento de 

competências gerais, como gerenciamento de projetos e gestão de risco também fazem parte do 

conteúdo, além da criatividade e do incentivo para que os estudantes assumam 

responsabilidades para alcançarem metas.  

  Importa mencionar que, em alguns casos, o conteúdo e o método quase se confundem, 

como ocorre com a criação de empresas e venda de produtos na escola. Moberg (2014) observou 

que estudos que mediram resultados educacionais não distinguiram entre conteúdo e métodos 

pedagógicos.  

 A escolha de métodos pedagógicos e técnicas depende sobretudo dos objetivos, 

conteúdos e fatores do contexto, e Fayolle & Gailly (2008) destacam abordagens pedagógicas 

como as ativas, experienciais, “aprender fazendo” e as que espelham o mundo real. Exemplo: 

quando o participante assume o papel de empreendedor em negócios reais ou virtuais (Hytti & 

O’Gorman, 2004), na criação de empresas ou participação em jogos e simulações (Neck et. al., 

2011). Mentorias oferecidas por professores, empreendedores ou especialistas e as oficinas 

também são utilizados (Hytti & O’Gorman, 2004). Outras ferramentas utilizadas são o Canvas 

(Business Model Canvas), predominante no campo de empreendedorismo (Jackson, Scott, & 

Schwagler, 2015) e o Design Thinking, adotado em cursos de negócios no nível universitário e 

entre adolescentes para estimular o desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora 

(Zupan, Cankar, & Setnikar Cankar, 2018). Métodos mais tradicionais, como palestras e 

tarefas, estudos de casos e as discussões em grupo possibilitam uma compreensão dos 

benefícios da atividade empreendedora (Mwasalwiba, 2010). 

 E por fim, a avaliação de resultados (Fayolle & Gailly, 2008) se refere à avaliação de 

aprendizagem dos alunos - conhecimentos específicos, habilidades e ferramentas, participação 

em sala de aula, avaliação de resultados da iniciativa e sua efetividade. Neste aspecto, a 

literatura mostra pesquisas sobre efeitos da EE na intenção em empreender, em atitudes e 

algumas habilidades de jovens participantes, como criatividade, autoeficácia, entre outras.  

 

2.3 EE no contexto escolar brasileiro 

 

 No Brasil, a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o empreendedorismo 

foi incluído no ensino médio (MEC, 2017), tendo seu currículo reformulado, e atualisado em 

2018 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (DCNEM). A nova base curricular passou a integrar a formação técnica e 

profissional como um dos itinerários formativos e o empreendedorismo como um dos eixos 

estruturantes. 

          Também alguns estados instituíram base legal para incluir o empreendedorismo em suas 

redes de ensino, como o Rio Grande do Sul, com a Política Estadual de Empreendedorismo 

para as escolas técnicas e de ensino médio, instituída pela Lei nº 12.616, de 2006 e 

complementada pela Lei nº 15.410, de 2019. No Estado de São Paulo, foi aprovada a Lei 

15.693/2015 e elaborado o Plano Estadual de EE (PEEE), para inserir o empreendedorismo na 

educação básica, níveis fundamental, médio e técnico (Marcovitch & Saes, 2020).  



 

 

 

 A literatura aponta iniciativas no ensino médio em institutos federais ou escolas técnicas 

estaduais (Gomes & Silva, 2018; Malacarne, Brunstein, & Brito, 2014; Marcovitch & Saes, 

2018), em escolas privadas (Vianna & Bondioli, 2017) e na educação básica. Tais como: 

Pedagogia Empreendedora desenvolvida por Fernando Dolabela  (Dolabela & Filion, 2013), 

Junior Achievement Brasil desenvolvido pela  Junior Achievement Program (Alcântara et al., 

2018; Machado, Fortes, Lima, & Santos, 2021), Jovem Empreendedor desenvolvido e 

oferecido pelo Sebrae (Lopes & Teixeira, 2010; Marcovitch & Saes, 2018), Despertar também 

desenvolvido pelo Sebrae; Liberato, 2007) e Empreendedorismo na Escola oferecido pela  

Rede Pitágoras de Ensino e Instituto Embraer de Educação e Pesquisa (Acúrcio, 2005; Morais, 

2009) e iniciativas derivadas do curso “Pioneirismo e Educação Empreendedora” 

desenvolvido pelo professor Jacques Marcovitch, e que influenciou iniciativas em parceria com 

instituições como o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CPS), o Sebrae, 

Faculdades e ONGs; Marcovitch  & Saes, 2018). 

A próxima seção descreve a metodologia adotada para este artigo.  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 Esta pesquisa tem caráter descritivo e abordagem qualitativa, que se justifica pelo 

objetivo da pesquisa, que é o de descrever e analisar as iniciativas de EE implementadas em 

escolas de ensino médio brasileiras (Gil, 2008). 

 A coleta de dados abrangeu a pesquisa documental e realização de entrevistas. A 

pesquisa documental permite compreender, triangular e embasar os achados levantados por 

outros instrumentos (Martins & Theóphilo, 2009). As entrevistas seguiram roteiro pré-

estabelecido, para padronizar as informações a serem obtidas (Marconi & Lakatos, 2003). 

 O modelo teórico de Fayolle & Gailly (2008) norteou os roteiros utilizados na pesquisa 

documental e nas entrevistas. Além das questões-chave propostas no nível educacional do 

modelo, foram incluídas outras informações, com base na literatura. Assim, além de dados 

gerais da iniciativa propostos por Hytti & O’Gorman (2004), foram solicitadas características - 

disciplina obrigatória, opcional, interdisciplinar etc. – seguindo Comissão 

Europeia/EACEA/Eurydice (2016) e questões-chave do Nível Educacional de Fayolle & Gailly 

(2008) - objetivos de aprendizagem, principais conteúdos, métodos, métodos de avaliação e 

resultados registrados. 

 Os critérios definidos para identificar as iniciativas de EE foram: (a) iniciativa 

estruturada como uma disciplina específica ou aplicada de forma transversal, interdisciplinar e 

direcionada a estudantes do ensino médio; (b) carga horária mínima de 10 horas e duração 

mínima de 2 meses; (c) objetivos de aprendizagem claramente definidos; (d) metodologia 

aplicada em pelo menos 2 escolas públicas ou privadas, com duas turmas formadas.  

 Primeiramente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica com dados secundários, a fim de 

verificar as iniciativas mencionadas na literatura buscando “toda bibliografia tornada pública 

em relação ao tema de estudo” (Marconi & Lakatos, 2003, p. 183), bem como websites, 

reportagens e indicações de pessoas da rede de contatos. Com base nos critérios e na 

acessibilidade, foram identificadas 8 iniciativas, que são apresentadas na seção ANÁLISE DOS 

RESULTADOS. 

 

 

 



 

 

 

Coleta de dados sobre as iniciativas 

  

 Solicitou-se, por e-mail, entrevista por telefone ou online com o responsável, para 

permitir compreender as características da iniciativa, apresentar o instrumento de coleta e 

solicitar documentos para consulta. Assim, foram entrevistados: Gerentes de Operações e 

Comunicação ou de Projetos Sociais, Coordenadores do Curso de Administração, de 

Comunicação ou da Iniciativa e Analista da Unidade de Cultura Empreendedora. Os tipos de 

documentos analisados abrangeram: websites, regulamento, materiais de divulgação, manuais 

de voluntário e do aluno, relatórios de resultados ou de egressos, relatório Demoday, Catálogo 

de Soluções, Cartilha para formação EAD do professor, livros utilizados, planilha com 

quantidade de escolas e ou alunos participantes e ficha preenchida. Após a entrevista, o 

formulário preenchido com as informações da iniciativa obtidas com a entrevista ou pelos 

materiais consultados foi validado pelos respondentes. A coleta de dados durou vários meses, 

especialmente por causa da pandemia - de abril/2019 a março/2021, e o ano base considerado 

foi 2019, incluindo, quando possível, dados de 2020. 

  O modelo elaborado para a análise dos dados coletados é apresentado na Figura 1, 

abrangendo as questões relativas aos níveis educacional e ontológico, relacionados às diferentes 

abordagens da EE, baseando-se.na análise de conteúdo (emulando Jůvová, Čech, & Duda, 

2018). Na sequência serão apresentados os resultados da análise.  

 
Figura 1 - Descrição dos constructos. 

NÍVEL EDUCACIONAL 

Constructos Descrição 

Dados gerais da iniciativa Nome e ano de início; níveis educacionais/público-alvo 

Quantidade de escolas participantes e de alunos formados; Carga horária 

Objetivos de aprendizagem  Desenvolver habilidades empreendedoras; comportamento e mentalidade 

empreendedora. Compreender sobre negócios e as áreas-chave de uma empresa.  

Tipos de métodos de 

ensino-aprendizagem 

Métodos tradicionais de ensino; simulação de negócios; workshops; mentoria; 

visitas de estudo; montando um negócio; jogos e competições; treinamento 

prático; palestras; estudos de casos; discussões em grupo 

Avaliação de resultados Métodos de avaliação da aprendizagem; resultados registrados 

NÍVEL ONTOLÓGICO 

Constructos Descrição 

Abordagem das iniciativas 

 

- Educação “para” o empreendedorismo: conhecimentos e habilidades 

cognitivas e não cognitivas; formação para o trabalho.  

- Educação “sobre”: aspectos mais teóricos, trabalho autônomo como 

possibilidade de carreira; habilidades cognitivas. 

- Educação “através” do empreendedorismo: estímulo ao desenvolvimento de 

habilidades empreendedoras em outros contextos; formação do indivíduo como 

cidadão empreendedor. 

Fonte: elaborado pelas autoras com base no referencial teórico. 

   

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

A partir dos critérios pré-definidos, foram identificadas 8 iniciativas de EE vigentes, 

voltadas a estudantes de ensino médio: Miniempresa, JA StartUp, InovaJovem, Pense Grande, 

EDUEMPRÈM, Crescendo e Empreendendo, Despertar e IFA - Modo Campanha.  

A análise preliminar do conteúdo de cada iniciativa, seus objetivos e métodos de ensino-

aprendizagem, algumas similaridades foram identificadas, possibilitou classificá-las em 2 



 

 

 

grupos: 1. “Criação de Negócios” - cujo conteúdo contempla, principalmente, a formação de 

empresas e a criação de produtos ou serviços (Alcantara et al., 2018; Elert et al., 2015; Fejes et 

al., 2019). 2. “Comportamento Empreendedor” - cujo conteúdo aborda o tema 

empreendedorismo e aspectos relacionados, como atitude e comportamento empreendedor, 

mercado de trabalho e planejamento para o futuro. A seguir, cada grupo de iniciativas é 

apresentado segundo as categorias de análise. 

 

4.1 Grupo “Criação de Negócio”   

 

          As cinco iniciativas têm em comum o conteúdo voltado à criação de um novo negócio 

(Hytti & O’Gorman, 2004; Mwasalwiba, 2010), utilizando metodologias como “mão na massa” 

ou “aprender fazendo”5, sendo, portanto, dos tipos “para” e “através” do empreendedorismo 

(Johansen & Schanke, 2011). Somente a iniciativa Pense Grande aborda o papel do 

empreendedor, os tipos de pessoas que se tornam empreendedores, suas motivações, aspectos 

que correspondem ao ensino “sobre” o empreendedorismo (Blenker et al., 2011; Hannon, 2005; 

Johansen & Schanke, 2011).          

          Miniempresa e JA Startup são oferecidas pela Junior Achievement, instituição norte-

americana, privada sem fins lucrativos, criada em 1919 e presente em 120 países. A 

InovaJovem é desenvolvida pela Agência de Inovação da Unicamp (Universidade Estadual de 

Campinas), em parceria com escolas de ensino médio regulares e técnicas de todo o Brasil desde 

2014. A Fundação Telefonica Vivo, da empresa Vivo, parte do grupo Telefonica, é a 

responsável pela iniciativa Pense Grande, atuante no Brasil desde 2013. E por fim, a 

EDUEMPREM, aplicada desde 2018 em escolas da Rede La Salle, presentes no Brasil desde 

1907 e parte do grupo Província La Salle Brasil-Chile. 

 A Miniempresa, introduzida em 1983, é oferecido às escolas em regime de contraturno, 

em 15 semanas, totalizando 52h, a segunda maior carga-horária entre as pesquisadas. Presente 

em publicações internacionais (Athayde, 2012; Johansen & Schanke, 2011; Lindqvist, 2017), 

foi objeto de estudo no Ceará (Alcantara et al., 2018) e no Pará (Machado, Fortes, Lima, & 

Santos, 2021). É a única iniciativa que inclui “a experiência prática em economia e negócios, 

na organização e na operação de uma empresa” (Hytti & O’Gorman, 2004; JA, 2014), e seus 

objetiva desenvolver as habilidades empreendedoras e outras como trabalho em equipe, 

negociação e criatividade, (Mwasalwiba, 2010).  

 As outras quatro iniciativas (JA Startup, InovaJovem, Pense Grande e 

EDUEMPREM) seguem o modelo “startup”, com temas voltados à identificação de 

problemas, busca de soluções e elaboração de plano de negócio, utilizando ferramentas que 

possibilitam transformar ideias em startups de impacto (objetivo de aprendizagem). A geração 

de ideias e identificação de oportunidades como conteúdo de iniciativas de EE foram 

identificadas por Mwasalwiba (2010) e em países europeus em que os participantes 

desenvolvem soluções inovadoras para problemas locais ou comunitários (Comissão 

Europeia/EACEA/Eurydice, 2016). Diferentemente da Miniempresa (com fabricação do 

produto criado), estas do modelo “startup”, envolvem as etapas de MVP e prototipação, 

finalizando na apresentação da ideia (pitch). A estrutura proposta  se reflete na carga-horária, e 

três são semelhantes - JA Startup, InovaJovem e EDUEMPREM - entre 10 e 24h no total. A 

iniciativa Pense Grande tem a maior carga horária (60h), justificada pelo seu conteúdo mais 

 
5 Traduzidos para o inglês “hands-on” (“mão na massa”) e “learning by doing” (“aprender fazendo”) são termos presentes na 

literatura de EE como métodos de ensino utilizados em atividades práticas (Hatak & Reiner, 2011). 



 

 

 

abrangente: além de tópicos relacionados à tecnologia e à busca de soluções para problemas da 

comunidade, inclui temas como autoconhecimento e atitude empreendedora. InovaJovem e 

EDUEMPREM também estimulam soluções de impacto social, refletindo inclusive em seus 

objetivos. Berglund et al. (2017) tratam esse tema ao mencionarem a iniciativa denominada 

“Seeds of the Future” (Sementes do Futuro), em que os estudantes exercitam formas de 

solucionar problemas como pobreza e trabalho infantil utilizando ferramentas de negócios. Vale 

ressaltar que, diferentemente das demais deste grupo, a iniciativa InovaJovem não inclui em 

seus objetivos de aprendizagem o desenvolvimento de habilidades e competências 

empreendedoras, mas sim o entendimento do empreendedorismo como opção de carreira, a 

exemplo da educação “sobre” o empreendedorismo discutida por Moberg, (2014). 

 Quanto aos métodos de ensino-aprendizagem, são utilizados workshops presenciais e 

online6, visitas, palestras e mentoria com empresários, em linha com o que apontam Hytti & 

O’Gorman (2004) e Mwasalwiba (2010) como métodos adotados na EE. Participantes do 

EDUEMPREM e do Pense Grande têm acesso a Fab Labs, utilizados para prototipação. 

Outras ferramentas e metodologias que apoiam o processo de criação de negócios são adotadas: 

(a) Canvas (Business Model Canvas), reconhecido como uma ferramenta pedagógica 

predominante no campo de empreendedorismo  (Jackson et al., 2015);  (b) Design Thinking, 

metodologia adotada em cursos de negócios no nível universitário (Wang & Wang, 2008), 

considerada eficaz para estimular o desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora em 

adolescentes (Zupan et al., 2018) e Treinamento Pitch, um treinamento de argumentação de 

vendas (Greene et al., 2015). 

         Em relação à avaliação de aprendizagem, há semelhanças entre as iniciativas: a partir 

de alguns critérios pré-definidos os grupos são avaliados em etapas e há uma premiação final. 

Em termos de resultados ou efeitos da iniciativa, em uma amostra de 1276 egressos da JA 

Miniempresa de turmas de 1995 a 2015, 49% deles afirmaram possuir ou já ter tido empresas 

próprias, além disso, afirmam que a iniciativa os motivou a pensarem em sua carreira, estudar 

e traçar objetivos para a vida. Em 2019, professores que participaram da aplicação do Pense 

Grande em uma escola no município de São Vicente relataram a evolução inclusive de alunos 

com depressão, até mesmo aqueles que tinham dificuldade em comunicação, descobriram-se 

com essa habilidade. Alguns dos projetos elaborados pelos alunos seguem caminhos de 

startups, como incubação e abertura para investidores-anjo, como relatam os responsáveis das 

quatro iniciativas. A Figura 2 a seguir detalha as iniciativas deste grupo. 

 

4.2 Grupo “Comportamento Empreendedor” 

 

         Neste grupo estão três iniciativas cujo conteúdo inclui temas que buscam estimular 

atitudes e comportamentos relacionados ao empreendedorismo (Mwasalwiba, 2010), ajudando 

as pessoas a se tornarem mais empreendedoras em suas vidas e mais preparadas para o mundo 

do trabalho (Hytti & O’Gorman, 2004). Embora uma delas (Despertar, do SEBRAE) 

contemple a criação de produto, incluindo a organização da “Feira do Jovem Empreendedor”, 

esse não é o tema predominante, conforme será explicado adiante, por isso não foi classificada 

no grupo “criação de negócio”. 

 
6 InovaJovem em 2019 já oferecia workshops online, além dos presenciais. Em 2020 todas as iniciativas adotaram a modalidade 

100% online em 2020, devido à pandemia de COVID19. 



 

 

 

Figura 2 - Iniciativas de EE grupo “Criação de Negócio”. 

Iniciativa/ 

Carga horária 

Conteúdo Objetivos de aprendizagem Métodos de ensino-

aprendizagem 

Estratégias de 

avaliação 

Resultados registrados 

Miniempresa 

Junior 

Achievement / 

52 h em 15 

semanas 

Conceitos de livre 

iniciativa, pesquisa de 

mercado, captação de 

recursos, comercialização e 

produção, retorno do capital  

Ter experiência prática na 

organização e operação de uma 

empresa; desenvolver habilidades 

socioemocionais 

“Aprender fazendo”: 

práticas de criação de 

produto e gestão da 

empresa, palestras e Feira 

de Miniempresas 

Balanço Financeiro; 

Relatórios de Atividades 

da empresa 

Pesquisa com 1276 

egressos: jovens se sentem 

mais motivados a abrirem 

um negócio 

JA StartUP /  

24 h em 8 

semanas. 

Versão online: 

15 h  

Criação de startups, ideia X 

produto, MVP (Minimum 

Viable Product ou Mínimo 

Produto Viável), protótipo, 

vendas, Pitch7, DemoDay8 

Conhecer conceitos de 

empreendedorismo e ferramentas 

de criação de negócios; 

desenvolver habilidades para 

transformar ideias em startups  

Estudos de caso; 

aprendizagem “mão na 

massa”; Mentoria; 

Aprender fazendo; Design 

Thinking 

Startup montada; 

Demoday para 

apresentação dos grupos 

Startups receberam 

investimento; outra foi 

reconhecida pelo governo 

do Rio de Janeiro (ideia 

com atuação na cidade) 

InovaJovem /  

10 h 

Competição de ideias de 

negócios baseadas em 

inovação e que tenham 

impacto social 

Capacitação sobre 

empreendedorismo e inovação. 

Reconhecer o empreendedorismo 

como opção de carreira 

Workshop online; 

Mentoria com 

empresários; Treinamento 

de Pitch; 

Canvas 

Modelo de Negócio 

(Canvas); viabilidade 

comercial; clareza da 

proposta de valor; 

diferencial 

Alunos que empreenderam 

com a solução 

desenvolvida. Depósito de 

patente por equipe 

Pense Grande / 

60 h 

Indivíduo; comunidade; 

empreendedorismo  

social e tecnologia; modelo 

de negócio; equipe; 

oportunidade; pitch 

Vivenciar o empreendedorismo 

social, criando soluções para 

problemas socioambientais; 

desenvolver competências 

empreendedoras 

Dinâmicas em grupos, 

atividades individuais e em 

grupo; experiências 

vivenciais; "mão na 

massa"; aprender fazendo 

Critérios: inovação, 

viabilidade, tecnologia, 

impacto socioambiental, 

processo, empenho e 

comprometimento 

Em 2019, 30 negócios 

sociais foram selecionados 

dentre os inscritos para 

passar por uma incubação 

EDUEMPRÈM 

/ 13h em 13 

semanas 

Empreendedor e equipe; 

problema e busca de 

soluções inovadoras; 

modelo de negócio e pitch. 

Promover o desenvolvimento de 

atitudes, capacidades e valores 

por meio do empreendedorismo 

social. 

Canvas: prototipação; 

Fablab9, mentorias (visita à 

software house, conversa 

com profissionais da área) 

Website; proposta de 

valor, viabilidade; 

tecnologia; inovação, 

impacto na sociedade 

Projeto de 2019 foi 

classificado na Amazonia 

UP, programa de pré-

aceleração.  

Fonte: elaborado pelas autoras com base nos dados da pesquisa. 

 
7 Pitch: apresentação breve feita pelos empreendedores sobre seu produto ou serviço e missão da empresa, direcionada a possíveis investidores (Marcovitch & Saes, 2018). 
8 Demoday: denominação utilizada para o dia da apresentação dos projetos finais dos alunos participantes. 
9 Fab Labs: local para prototipagem e inovação, para jogar, aprender e criar (“The Fab Foundation,” 2022, Disponível em: https://fabfoundation.org/) .  



 

 

 

 A Figura 3 detalha as características das iniciativas deste grupo. 

                   
Figura 3 - Iniciativas de EE grupo “Comportamento Empreendedor”. 

 Iniciativa / 

Carga horária 

Conteúdo Objetivos de 

aprendizagem 

Métodos de ensino-

aprendizagem 

Estratégias de 

avaliação 

Crescendo e 

Empreendendo 

SEBRAE /  

12 horas – 3 

encontros 

Atitudes empreendedo-

ras; empreendedorismo 

na vida, no mundo do 

trabalho e negócios; 

pensando no futuro. 

Oportunidade de 

discussão de temas: 

trabalho, negócios e 

empreendedorismo. 

Exposição dialogada, 

atividades vivenciais 

educativas. 

Avaliação 

formativa: 

utilização de 

Diário de 

Aprendizagem 

para anotar 

reflexões, dúvidas 

e aprendizados 

adquiridos 

durante o 

desenvolvimento 

deste curso. 

Despertar 

SEBRAE /  

44 horas – 22 

encontros 

Autoconhecimento; 

comportamento 

empreendedor; mundo 

do trabalho; 

criatividade e inovação; 

planejamento pessoal e 

profissional; FJE. 

Ampliar visão: 

empreendedorismo, 

cooperação, 

cidadania e ética. 

Identificar potencia-

lidades e descobrir 

oportunidades. 

Dinâmicas de grupo, 

aulas expositivas e 

vivenciais. 

IFA - Modo 

Campanha /  

10 h – 5 

encontros 

Desafios pautados em 

problemas da socie-

dade: Minha própria 

casa; Show de Talen-

tos; Torre de Papel; 

Transporte do Futuro; 

A quem eu admiro. 

Empreendedorismo 

como um conjunto 

de competências 

para desenvolvi-

mento pessoal e 

preparo para desa-

fios profissionais. 

Oficinas lúdicas com 

atividades práticas e 

gamificação; 

premiação dos 

participantes (poderes 

empreendedores). 

Alunos 

respondem o que 

aprenderam, 

como foi a 

solução adotada, 

quais resultados 

alcançaram. 

Fonte: elaborado pelas autoras com dados da pesquisa. FJE: Feira do Jovem Empreendedor. 

        

         O SEBRAE, organização responsável por duas das iniciativas desse grupo, é 

reconhecido por sua atuação de mais de 25 anos no “desenvolvimento de soluções de 

empreendedorismo para a educação formal” (SEBRAE, 2020, p. 5). Até 2019 Despertar e 

Crescendo e Empreendendo eram oferecidas de forma presencial a instituições de ensino 

formais e também a projetos sociais. 

 A outra iniciativa deste grupo é do Instituto Fazendo Acontecer, entidade privada sem 

fins lucrativos cuja missão está relacionada à “disseminação do empreendedorismo junto às 

crianças e aos adolescentes de maneira lúdica e divertida” (IFA, 2020). A metodologia é 

aplicada como uma disciplina em escolas, por meio de seu material didático 

Empreendedorismo Fazendo Acontecer ou em oficinas extracurriculares, denominadas IFA 

– Modo Campanha. No caso das oficinas, o público-alvo não envolve apenas estudantes de 

ensino médio, mas sim crianças e jovens de 10 a 18 anos. 

 Em termos de conteúdo, Despertar abrange tanto temas relacionados ao mercado de 

trabalho, desenvolvimento de habilidades e competências pessoais (Comissão 

Europeia/EACEA/Eurydice, 2016), como também avaliação de oportunidades e organização 

de feira empreendedora (Fejes et al., 2019). Crescendo e Empreendendo tem carga horária 

menor e conteúdo focado em comportamento empreendedor, mercado de trabalho e 

planejamento do futuro. Conhecer a dinâmica do mercado e o funcionamento das empresas é 

considerado importante para o ingresso no mercado de trabalho (Gomes & Silva, 2018). Esses 

conteúdos estão relacionados ao tipo de ensino “sobre” e “para” o empreendedorismo, por 

estimularem o desenvolvimento de habilidades empreendedoras cognitivas, como o 



 

 

 

conhecimento sobre o papel desempenhado pelos empreendedores, avaliação das ideias de 

negócio e como iniciá-los (Moberg, 2014). 

A iniciativa IFA – Modo Campanha busca, em seus objetivos de aprendizagem, que 

os participantes vislumbrem o empreendedorismo como um conjunto de características 

comportamentais que os auxiliem em seu futuro profissional. Em termos de conteúdo, esta 

iniciativa contempla desafios lúdicos que incentivam os participantes a criarem, construírem e 

descobrirem formas de resolver algo. A abordagem lúdica também é utilizada na iniciativa 

Seeds of the Future, aplicada em escolas suecas, em que crianças participam de jogos, 

representam papéis e fazem exercícios de criatividade e inovação (Berglund, Lindgren, & 

Packendorff, 2017). Aqui, identifica-se o ensino “através” do empreendedorismo, que por meio 

de suas oficinas, proporciona aos participantes oportunidade de desenvolvimento de habilidades 

empreendedoras. Além de métodos mais tradicionais como dinâmicas em grupo, aulas 

expositivas e vivenciais adotados pelas iniciativas do SEBRAE (Crescendo e Empreendendo 

e Despertar), o IFA – Modo Campanha inova ao adotar ferramentas de gamificação, para 

incentivo e premiação dos participantes. A recompensa em pontos ou distintivos é uma forma 

de motivar e criar engajamento nos participantes (Hamari, Koivisto, & Sarsa, 2014). 

 Em termos de avaliação de aprendizagem, as três iniciativas trabalham de forma 

semelhante, adotando Diário de Aprendizagem (iniciativas do SEBRAE) e questionário (IFA 

– Modo Campanha), para que os participantes anotem dúvidas, soluções para os desafios, 

aprendizados e resultados alcançados. Em relação a resultados, um dos relatos recebidos de 

uma instituição parceira cita depoimentos de duas jovens que participaram das oficinas IFA – 

Modo Campanha, que gostaram do projeto “porque viram que o grupo interagiu muito e 

obtiveram muitas ideias e pensamentos diferentes de visão da sociedade.”  (IFA, 2020). 

 

4.3 ANÁLISE COMPARATIVA E DESAFIOS 

  

         As abordagens da EE configuram o nível ontológico do modelo de Fayolle & Gailly 

(2008) e são discutidas por diversos autores (Hoppe, 2016; Lackéus & Middleton, 2015; 

O’Connor, 2013), sendo possível comparar as iniciativas sob esta ótica. A Figura 4 apresenta a 

classificação segundo os critérios: conteúdo, objetivos de aprendizagem e métodos utilizados. 

Quase todas apresentam duas ou mais abordagens, exceto a IFA – Modo Campanha, 

classificada como abordagem “através” do empreendedorismo, utilizando oficinas lúdicas 

voltadas a temas de formação do indivíduo como cidadão empreendedor (Hannon, 2005; 

Moberg, 2014). As iniciativas que incluem em seu conteúdo a educação “sobre” o 

empreendedorismo, mostram a perspectiva do empreendedorismo como opção de carreira, o 

estudo sobre o empreendedor, suas características e seu papel na sociedade, pois o jovem está 

no momento de fazer escolhas de carreira, e próximo de ingressar no mercado de trabalho. 

 As organizações responsáveis pelas iniciativas enfrentam alguns desafios, sobretudo 

pelo fato de o tema empreendedorismo ainda não estar, de fato, inserido na grade curricular do 

ensino médio. Em geral são oferecidas como atividade extracurricular, no horário de 

contraturno, formato mais aceito em escolas particulares. Na rede pública de ensino, atividades 

no contraturno são, em geral, oferecidas àquelas com regime de ensino integral, como as ETECs 

no estado de São Paulo, escolas da rede SESI e escolas técnicas federais. A EDUEMPRÈM, 

oferecida pela Rede LaSalle, é a única que não enfrenta esse desafio. 

 

 



 

 

 

Figura 4 - Classificação das iniciativas por abordagem. 

  INICIATIVA CARGA HORÁRIA através para sobre 

C
N

 

Miniempresa  52 h/ 15 semanas X X  

JA StartUP 24 h/ 8 semanas. Versão online: 15 h X X  

InovaJovem 10h X X  

Pense Grande 60h X X X 

EDUEMPRÈM 13h/ 13 semanas X X  

C
E

 

Crescendo e Empreendendo SEBRAE 12 h / 3 encontros  X X 

Despertar SEBRAE 44 h/ 22 encontros X X X 

IFA - Modo Campanha 10 h/ 5 encontros X   

Fonte: elaborado pelas autoras. CN: Criação de Negócios. CE: Comportamento Empreendedor. 

                   

         Outro aspecto desafiador são as parcerias regionais, com secretarias estaduais ou 

conselhos de educação, para a atuação em toda a rede pública de um determinado estado. As 

negociações têm sido feitas separadamente entre as organizações e os órgãos responsáveis. O 

treinamento aos professores é um desafio que também merece destaque: as organizações 

capacitam professores e outros profissionais que, por sua vez, se tornam multiplicadores da 

metodologia. Em iniciativas como as oferecidas pela Junior Achievement, voluntários de 

empresas parceiras são capacitados para aplicarem a metodologia nas escolas.  

         Com a publicação das diretrizes do Novo Ensino Médio (MEC, 2018), as escolas 

iniciaram a busca por soluções para atender à nova base curricular, fortalecendo a relação destas 

organizações com as redes públicas e privadas de ensino. Embora a pandemia tenha impactado 

o processo de implementação da nova grade curricular do ensino médio, as organizações 

responsáveis pelas iniciativas de EE adaptaram seus modelos para a nova realidade. Todas10 

criaram versões online por meio de aplicativos que pudessem ser instalados no aparelho celular 

ou acessados por computador. No caso do SEBRAE, em 2020, foram criadas as Oficinas 

Remotas de Empreendedorismo, oferecidas com carga horária intermediária (24h), 

comparativamente às outras duas da mesma instituição. O IFA criou um aplicativo para tornar 

mais prática a aplicação das oficinas (IFA – Modo Campanha), permitindo o cadastro e o 

acesso a instrutores e participantes. A JA Startup foi implementada em formato online, 

ampliando a idade dos participantes: 15 a 24 anos. InovaJovem e EDUEMPREM foram 

aplicados de forma online em 2020. E a Fundação Telefonica Vivo criou a plataforma Pense 

Grande Digital, trilha formativa voltada a jovens e baseada em gamificação. 

         Por um lado a necessidade de adaptação online das iniciativas trouxe desafios não 

esperados, por outro, conforme alguns entrevistados, possibilitou a participação de jovens de 

todo o Brasil. 

 

 

 
10 Considerando os critérios pré-estabelecidos para as iniciativas aqui pesquisadas e o período de coleta de dados, estas versões 

não foram contempladas nesta pesquisa. 



 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 A presente pesquisa teve como objetivo analisar as iniciativas de EE oferecidas a 

estudantes de ensino médio no Brasil, em relação aos objetivos de aprendizagem, métodos de 

ensino-aprendizagem e estratégias de avaliação de aprendizagem.  

 O tema EE no ensino médio ainda é pouco discutido no Brasil. Em termos de políticas 

públicas educacionais, o empreendedorismo foi, de fato incluído como um dos eixos 

estruturantes do ensino médio em 2018, mas de acordo com o Guia de Implementação do Novo 

Ensino Médio, o processo de implementação das mudanças deveria ter início a partir de 2020 

(Brasil, 2018). Em paralelo, iniciativas independentes atuam no país, oferecendo soluções para 

estudantes das redes pública e privada de ensino. 

 As iniciativas de EE voltadas a estudantes de ensino médio analisadas foram divididas 

em dois grupos, um deles abriga aquelas cujo conteúdo envolve a criação de um produto e a 

gestão de uma empresa ou a transformação de ideias em startups de impacto. O outro é formado 

por iniciativas com conteúdo mais abrangente, incluindo discussões sobre negócios e o mercado 

de trabalho, além do desenvolvimento de competências empreendedoras. O primeiro grupo tem 

em comum alguns métodos de ensino-aprendizagem, além das formas de avaliação dos 

resultados, em que são estabelecidos critérios de avaliação das soluções apresentadas. Em 

termos de resultados, identifica-se para todas as iniciativas uma oportunidade de utilização de 

modelos quantitativos e/ou qualitativos de avaliação de resultados, seja em relação às atitudes, 

comportamento e/ou habilidades empreendedoras, além de intenções em abrir negócios ou 

conhecimento de empreendedorismo, conforme exemplos publicados na literatura internacional 

(Kirkley, 2017; Peterman & Kennedy, 2003). Assim, tal lacuna pode configurar uma 

contribuição para o campo de estudo, abrindo oportunidade para novas pesquisas.  

 Em termos de contribuições práticas para os atores envolvidos, algumas são elencadas. 

Os resultados das análises podem servir como referência a gestores educacionais e demais 

profissionais responsáveis pela elaboração de diretrizes curriculares e pela implementação do 

tema empreendedorismo nas escolas. Ainda que em escala reduzida, considerando a ampla rede 

educacional que oferece o ensino médio, a experiência de mais de duas décadas destas 

iniciativas independentes pode auxiliar o processo de implementação e expansão nas 

instituições educacionais. Além disso, os resultados podem ser interessantes para as instituições 

responsáveis pelas iniciativas e para as escolas que já oferecem aos estudantes, permitindo a 

comparação de similaridades ou diferenças, possibilitando aprimoramentos.  

 Como limitações, alguns aspectos relativos à coleta merecem ser citados. Devido à 

pandemia de COVID19, a coleta de dados foi prejudicada por ter sido feita nesse período, em 

que as organizações responsáveis pelas iniciativas estavam em trabalho remoto, adaptando seus 

formatos à nova realidade. Nem todas puderam disponibilizar as informações necessárias no 

tempo adequado. Originalmente previa-se também a entrevista por telefone ou por email com 

um professor ou responsável pela aplicação da iniciativa, mas esta coleta foi impossibilitada 

devido ao período turbulento decorrente da pandemia, caracterizando, portanto, uma limitação. 

 E como oportunidades futuras, sugerem-se estudos que adotem métodos como a 

pesquisa-ação, possibilitando investigar a prática de uma ou mais iniciativas, obtendo também 

percepções de alunos e outros atores envolvidos, como instrutores, professores e 

coordenadores. Além disso, tendo em vista a falta de métricas para resultados das iniciativas, 

estudos quantitativos podem ser realizados a fim de medir efeitos nos participantes. 
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Resumo: A partir da observação de um baixo nível de intenção empreendedora (IE) em
estudantes dos cenários nacional e global, há o seguinte questionamento: Qual o nível de IE
dos alunos da Formação Complementar em Empreendedorismo da Unifei? O objetivo do
estudo foi verificar o nível de IE entre os alunos da Formação Complementar em
Empreendedorismo da Unifei, observando se os baixos padrões encontrados pelos estudos
GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey), são reproduzidos nesta
amostra. A Formação tem como objetivo ampliar a formação de engenheiros e cientistas, em
nível de graduação, promovendo disciplinas e projetos voltados ao desenvolvimento de
competências empreendedoras. Os resultados mostram que os alunos apresentam elevado
nível de IE, evidenciando que a carreira como empreendedor é vista como atrativa pelos
respondentes e pessoas de seu convívio em comparação com o emprego formal. Ademais, os
alunos almejam empreender, sendo a Universidade, um fator fundamental na IE.

Palavras-chave: Intenção Empreendedora. Empreendedorismo. Educação empreendedora.
Minor in Entrepreneurship.

1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do comportamento empreendedor tem sido colocado em pauta

cada vez mais em discussões entre acadêmicos, econômicos e sociedade em geral, pela sua
enorme influência no desenvolvimento econômico e social de um país (PAUL;
SHRIVASTAVA, 2016). Pesquisas empíricas contribuem ao demonstrar que o
comportamento empreendedor ou pelo menos alguns aspectos dele podem ser ensinados, e
que a educação pode ser considerada uma das principais ferramentas para promover o
desenvolvimento do comportamento empreendedor através de atitudes, intenções e
competências empreendedoras (KURATKO, 2016).

A recessão econômica presente no país, em especial nos últimos anos, levando a
consequente queda da atividade industrial e do índice de empregos, impacta diretamente na
quantidade de oportunidades disponíveis. Esse fator aliado às crescentes discussões sobre o
tema pode influenciar os universitários e recém-formados a escolher suas carreiras
profissionais, visto que, os estudantes têm o anseio de encontrar espaços e oportunidades no
mercado de trabalho (SANTOS et al., 2021).

Os resultados do projeto Global Entrepreneurship Monitor – GEM (2018)
demonstram que no ano de 2018, cerca de 52 milhões de brasileiros, entre 18 e 64 anos,
estavam liderando alguma atividade empreendedora. Destaca-se ainda, o fato que a taxa de
empreendedores iniciais com a motivação por oportunidade, vem aumentando em
comparação com aqueles que fazem por necessidade.



Por outro lado, os resultados do estudo GUESSS (Global University Entrepreneurial
Spirit Students’ Survey), que busca mensurar o espírito, as atividades e as intenções
empreendedoras de estudantes universitários ao redor do mundo indica que no Brasil, 80%
dos universitários têm intenção de ser empregado e apenas 8% têm intenção de empreender
logo após a conclusão da graduação. Após cinco anos da finalização da graduação, 56% dos
formados ainda mantêm a intenção de ser empregados e, aproximadamente, 32% apresentam
a intenção de empreender (LIMA et al., 2014). Além disso, os resultados do estudo global
realizado em 2018 indicam que apenas 9% de todos os alunos respondentes da pesquisa em
âmbito mundial pretendem ser empreendedores após os estudos, 34,7% planejam ser
empreendedores 5 anos após sua formação e observa-se um padrão central, onde “primeiro
funcionário, depois empreendedor” (GUESSS, 2018).

A Universidade Federal de Itajubá apresenta várias atividades que fomentam o
empreendedorismo e o desenvolvimento do comportamento empreendedor em seus alunos.
As atividades de empreendedorismo da universidade são geridas pela Pró-Reitoria de
Extensão (Proex), por meio de suas diretorias de Empreendedorismo e Inovação e de
Extensão Tecnológica e Empresarial. A Unifei oferece diversas ações relacionadas ao
empreendedorismo tais como disciplinas obrigatórias e optativas para diferentes cursos,
eventos como o Bota pra Fazer, Ciência de Boteco, Maker Hacklab, Programas como a
Pré-aceleração de Startups e de Negócios tradicionais e a Formação complementar em
empreendedorismo, objeto de interesse deste estudo. A formação complementar em
Empreendedorismo tem como objetivo ampliar a formação de engenheiros e cientistas, em
nível de graduação, promovendo disciplinas e projetos voltados ao desenvolvimento de
competências empreendedoras. A partir dos resultados apresentados no relatório GUESSS e
da realidade da Universidade Empreendedora descrita na UNIFEI depreende a
problematização dessa pesquisa, que consiste em analisar se os padrões nacionais e
internacionais de baixa Intenção Empreendedora são replicados na UNIFEI?

Portanto, esse estudo tem como principal objetivo analisar o nível de intenção
empreendedora dos alunos, em curso e egressos, da formação complementar em
empreendedorismo da Universidade Federal de Itajubá, através da aplicação de um
instrumento de medição. Para atingir tal objetivo, foram elencados os seguintes objetivos
específicos: a) caracterizar a Formação Empreendedora da UNIFEI e amostra estudada; b)
analisar a Intenção Empreendedora, por meio do Questionário de Intenção Empreendedora
(QIE) de Chen e Liñan (2009).

A justificativa do presente estudo se dá pela necessidade de analisar o nível de
intenção empreendedora na amostra escolhida, a fim de identificar se os padrões encontrados
pelas pesquisas do estudo GUESSS se aplicam a realidade estudada e a influência que o
programa Formação complementar em empreendedorismo tem sobre a intenção em
empreender dos alunos. Segundo Malacarne, Brunstein e Brito (2014), os resultados
encontrados no estudo GUESSS são reflexos do sistema educacional brasileiro, que não
estimula o comportamento empreendedor dos alunos e acaba investindo na formação de
profissionais que almejam uma colocação em uma grande organização e posições de
empregados. Nesse sentido, resistências e conflitos são identificados ao estimular o
empreendedorismo, o que gera impactos para toda a comunidade acadêmica
(MALACARNE; BRUNSTEIN; BRITO, 2014).



2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 EMPREENDEDORISMO E EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

Brito et al (2013, pág. 15), atribuem o termo empreendedorismo ao escritor e
economista Richard Cantillon (séc. XVIII), já que o mesmo foi um dos primeiros a
diferenciar o empreendedor (pessoa que assume riscos) do capitalista (fornecedor de capital).

De acordo com o SEBRAE (2021), “Empreendedorismo, é a capacidade que uma
pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos
na criação de algo positivo para a sociedade.” É importante ressaltar que um empreendedor
não significa necessariamente que ele seja um empresário, ele pode estar envolvido em um
projeto, ou até mesmo um movimento que tenha o poder de mudar ou causar um impacto real
no dia-a-dia de uma comunidade.

“O Brasil apresenta grande potencial para o empreendedorismo. De acordo com a
Global Entrepreneurship Monitor (GEM), a taxa de Empreendedorismo é de 38,7
(2019), segundo melhor patamar total de empreendedores, desde 2002. São mais de
53,4 milhões de brasileiros se dedicando ao negócio próprio.” (SEBRAE, 2021)

Diante desse cenário, temos o questionamento se o indivíduo nasce empreendedor, ou
se o comportamento e habilidades empreendedoras são construídas ao longo dos anos. Para
Pombo (2015), ninguém nasce empreendedor, o convívio com a família, escola, amigos,
trabalho e sociedade, têm papel fundamental no desenvolvimento tanto de talentos quanto de
características de personalidade. “A profissão empreendedor não é fruto do nascimento ou de
herança genética, mas resultado de trabalho, talento e reserva econômica. É própria de uma
sociedade capitalista liberal e de sua ideologia de sucesso individual.” (FELIPPE apud
POMBO, 2015, pág 02)

A educação empreendedora, segundo Lima (2017), deve desenvolver as qualidades e
habilidades necessárias a um empreendedor. Tais habilidades incluem o reconhecimento e
perseguição de oportunidades, criação de novas ideias e organização dos recursos
necessários, além de pensamento criativo e crítico. “[...] essa educação deve basear-se muito
mais em fatores motivacionais e em habilidades comportamentais do que em conteúdos
instrumentais. Nesse ensino, os alunos devem aprender muito mais do que criar os próprios
negócios.” (LIMA, 2017, pág. 15)

Portanto, a educação empreendedora tem um papel expressivo na formação de novos
empreendedores, sendo que esta não se limita somente a função de preparar uma pessoa para
abrir um negócio, mas também atua no desenvolvimento de uma cultura onde o indivíduo
seja estimulado e esteja apto a alcançar objetivos de vida que serão benéficos tanto para ele
quanto para a comunidade em que vive.

2.2 INTENÇÃO EMPREENDEDORA

De acordo com Santos (2021) a “Intenção Empreendedora é definida como uma
projeção pessoal de ações e metas futuras a serem implementadas para desenvolver o próprio
negócio ou criar valor em empresas existentes, influenciando os comportamentos humanos e
os resultados organizacionais”. Levando em consideração a projeção pessoal citada
anteriormente, a intenção de empreender é baseada na interação entre características pessoais,



percepções, valores, crenças, variáveis sócio-demográficas e ambientais (KRUEGER E
BRAZEAL, 1994). Assim, fatores como as características psicológicas, habilidades
individuais e influências ambientais são apontados como os principais influenciadores da
intenção empreendedora (THOMPSON, 2009).

A intenção empreendedora é uma representação cognitiva da prontidão para realizar
um determinado comportamento e um antecedente imediato de comportamento (Vasconcelos,
Silveira, Pedron, & Andrade, 2020). Ajzen (1991, p. 181) afirma que as intenções
compreendem os fatores motivacionais que influenciam o comportamento humano e indica o
quão forte as pessoas estão dispostas a tentar ou a se esforçar para executar o comportamento.
Entende-se assim, que a IE se constitui do desejo de criar ou abrir uma empresa (SOUZA,
2015).

O modelo de Liñan e Chen propõe que os valores são um dos principais fatores
influenciadores que antecedem a intenção de empreender, incluindo atitudes, percepções de
controle de comportamento, e as normas sociais. (LIÑÁN; CHEN, 2009). Bird (1988) apud
Souza (2015), afirma que as características, necessidades, valores, hábitos e crenças do
empreendedor, são outros fatores que completam a intenção de empreender. Considerando as
informações acima, a intenção é o primeiro passo para a constituição de um empreendimento,
seguido de um processo maior que contempla mais três fases: a identificação de
oportunidades, a fase de decisão e por fim a realização de atividades que possibilitam criar
seu negócio (SHOOK, PRIEM E MCGEE, 2003).

Segundo Schlaegel e Konig (2014) apud Souza (2015), “O interesse crescente no
desenvolvimento de intenções empreendedoras elevou a importância das teorias que explicam
e predizem a propensão dos indivíduos para iniciar uma empresa”. Dessa forma, é possível
observar a existência de inúmeros modelos que buscam explicar as relações entre as
características individuais e as intenções em empreender. A maioria desses modelos foi
desenvolvida a partir do Modelo do Evento empresarial (SHAPERO, 1982) e a Teoria do
comportamento planejado (AJSEN, 1991).

2.3 TEORIA DO COMPORTAMENTO PLANEJADO E O MODELO DE
INTENÇÃO EMPREENDEDORA

A Teoria do Comportamento Planejado, elaborado por Ajzen em 1991, tem como
objetivo explicar o comportamento humano em contextos específicos, sob um cenário de
intencionalidade. De acordo com a teoria, todo comportamento requer certo planejamento, ou
seja, o comportamento de uma pessoa é imediatamente determinado pela intenção de
executar (ou não executar) esse comportamento (MIRANDA, et 5 al. 2017) o qual, para
Ajzen (2002) “é guiado por crenças comportamentais, normativas e de controle”.

A TCP é reconhecida em muitos estudos por sua capacidade de mensurar a intenção
de empreender (SCHLAEGEL E KOENIG, 2014). A TCP defende que a intenção de
empreender é influenciada por três componentes: atitude pessoal, norma subjetiva e controle
comportamental percebido. De acordo com Souza (2015), a atitude é o fator que permite
determinar o momento favorável para executar determinado comportamento. Já as normas
subjetivas, indicam a percepção do indivíduo em relação à comunidade em seu entorno,
determinando seu comportamento. E por fim, o controle do comportamento percebido reflete
o grau de percepção de controle individual, o que leva também o indivíduo a ter determinado
comportamento.



Baseado na Teoria do Comportamento Planejado, Liñán e Chen (2006, 2009),
desenvolveram o Questionário de Intenção Empreendedora (QIE), cujo objetivo é verificar o
grau de intenção empreendedora dos alunos de nível superior, através de afirmações
representativas das dimensões de intenção empreendedora, da percepção de comportamento,
das normas subjetivas e das atitudes pessoais. Liñán e Chen (2009) indicam que a intenção
precede o comportamento de uma pessoa, e que quanto mais forte ela for, mais provável que
o comportamento seja realizado. Os autores também consideram o capital humano e as
variáveis demográficas como influenciadores dos constructos que irão interferir na intenção
empreendedora.

Esse modelo foi aplicado inicialmente em dois países com características e estruturas
distintas: Espanha e Taiwan. A amostra foi constituída de 519 indivíduos, e os dados obtidos
foram utilizados por eles para testar o referido modelo. O questionário desenvolvido pelos
autores (EIQ), composto por uma escala psicométrica para a medição da intenção
empreendedora contava com seis seções, sendo dividido da seguinte forma:

● O primeiro bloco contava com 5 questões objetivas e coletava dados a respeito da
percepção dos alunos em relação às atitudes pessoais;

● O segundo bloco contava com 3 questões e tinha como objetivo capturar a percepção
dos respondentes quanto às normas subjetivas;

● O terceiro bloco contava com 6 questões e objetivava coletar dados sobre o controle
do comportamento percebido;

● O quarto bloco contava com 6 questões pertinentes a intenção empreendedora;
● Os demais blocos continham questões referentes à percepção dos valores da sociedade

para o empreendedor, conjunto de habilidades empreendedoras que consideravam
possuir, a respeito de educação e experiências dos respondentes, conhecimentos e
objetivos empresariais, além de informações pessoais como renda, gênero, idade,
nível de educação dos pais, etc.

Após a aplicação do modelo nos dois países, e com uma amostra satisfatória, os
autores chegaram à conclusão de que esse modelo se sustenta em diferentes países e culturas
e que os fatores comportamentais que influenciam a intenção empreendedora são parecidos
em diferentes culturas, ainda que os aspectos nacionais definem como as pessoas entendem a
realidade e a transformam em empreendimentos.

3 METODOLOGIA

Diante do problema de pesquisa estipulado, visando atender os objetivos elencados, a
presente pesquisa se classifica, quanto à abordagem do problema como quantitativa, quanto
aos objetivos como descritiva, e, quanto aos procedimentos enquadra-se como levantamento.

A pesquisa quantitativa caracteriza-se por utilizar técnicas estatísticas para quantificar
os dados coletados. Quanto aos objetivos, esta apresenta-se como descritiva, uma vez que
utiliza de técnicas padronizadas para coleta de dados como questionários, com o objetivo de
descrever as características da população ou fenômeno analisado. É caracterizada, também,
quanto aos procedimentos, como de levantamento, uma vez que existe a interrogação direta
das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer (GIL, 2008).



Para a coleta de dados adotou-se documentos e questionário, que apresenta perguntas
ordenadas que devem ser respondidas por escrito pelo respondente. Os documentos são
compostos por panfletos, sítios e relatórios sobre as informações da Formação Complementar
em Empreendedorismo. O questionário caracteriza-se por ser objetivo, limitado em extensão
e estar acompanhado de instruções, as quais permitem o esclarecimento do propósito da
aplicação, ressaltando a importância da participação e facilitando o preenchimento por parte
dos respondentes (MATIAS-PEREIRA, 2016).

Foi utilizado o Questionário de Intenção Empreendedora (QIE), elaborado por Chen e
Liñan (2009) como instrumento de coleta de dados cedido diretamente pelo professor
Francisco Liñan. O QIE tem como objetivo testar o modelo de intenção empreendedora
através da medição da intenção e das variáveis que a influenciam (CHEN; LIÑAN, 2009). O
questionário original foi publicado na língua inglesa e é formado pelos seguintes construtos:
Atitudes Pessoais, Normas Subjetivas, Percepção de Controle de Comportamento e Intenções
Empreendedoras. Com o questionário em mãos, foi realizada a tradução do QIE para o
português, já que a versão recebida estava em inglês. Na tradução, procurou-se manter o texto
o mais fidedigno possível para evitar que termos possam ser confundidos do original ao
serem aplicados na amostra brasileira.

O questionário é composto por 20 assertivas, segmentadas em 4 blocos, sendo que é
possível observar essa divisão no quadro abaixo. O primeiro bloco apresenta 5 assertivas que
abordam questões relacionadas às atitudes pessoais, já o segundo bloco apresenta 3 assertivas
referentes às normas subjetivas, e o terceiro bloco é composto por 6 itens referentes à
percepção do controle do comportamento percebido. Os três primeiros blocos de questões
focam nas atitudes comportamentais dos alunos, buscando identificar as suas percepções com
relação às atitudes pessoais e a influência do ambiente cultural e social sobre a intenção
empreendedora. Por fim, no último bloco, apresentam-se 6 assertivas referentes à intenção
empreendedora dos respondentes, com o intuito de analisar a percepção dos pesquisados
quanto à intenção de empreender.

Quadro 1 – Composição do QIE

Fonte: Adaptado com base no Entrepreneurial Intention Questionnaire (EIQ)

O instrumento foi respondido pelos estudantes de acordo com uma escala de 7 pontos
Likert, sendo que 1 corresponde a Discordo totalmente, e 7 Concordo totalmente. Além do
QIE, os alunos responderam algumas questões relacionadas a dados complementares como
sexo, idade, se já trabalhou antes ou ainda trabalha, renda, escolaridade dos pais,
relacionamento empreendedor com pessoas de seu convívio, etc.

A coleta de dados ocorreu nos meses de maio e junho de 2021. A aplicação do
questionário teve caráter não presencial devido às restrições sanitárias impostas pela
pandemia do Coronavírus e caráter voluntário. Foi disponibilizado um questionário em
formato online para que os participantes pudessem responder mesmo não estando na
universidade. Os questionários foram respondidos, em sua maioria, de modo anônimo, ou
seja, não houve a identificação dos participantes, porém ficava a critério dos respondentes a
inserção de dados pessoais para o acompanhamento dos resultados.



A população da presente pesquisa é composta por alunos da Formação Complementar
em Empreendedorismo da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). Em 18 de julho de
2021 o respectivo programa apresentava 67 alunos mapeados, sendo que 18 já haviam se
formado e 49 estavam em curso. Obtive-se um total de 39 respostas válidas, o que representa
58,20% da população estudada.

4 RESULTADOS

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA FORMAÇÃO EMPREENDEDORA E AMOSTRA

A Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) é uma instituição de ensino superior
público federal, possuindo Campus nas cidades de Itajubá e Itabira, localizadas no estado de
Minas Gerais. Ao longo dos seus mais de 100 anos de existência, a instituição atuou em
conjunto com o desenvolvimento do país, através da disseminação de conhecimento
científico e tecnológico. Entretanto, a Universidade passou também a se destacar na
promoção do empreendedorismo, seja na formação, criação e execução.

A instituição de ensino conta com o Centro de Empreendedorismo UNIFEI,
conhecido como CEU, que é uma organização responsável pela integração de vários parceiros
e programas de desenvolvimento em empreendedorismo, através de: 1 – Promoção do
comportamento, ação e gestão empreendedora e 2 – Geração do desenvolvimento local por
meio da educação empreendedora e competitividade das organizações. O CEU tem como
visão, acreditar que o desenvolvimento do empreendedorismo passa pelo incentivo e
inspiração, mas também pelo fornecimento de ferramentas aplicadas para o empreendedor.
“Acreditamos em inovação e em empoderar as pessoas para criar valor”.

Um dos principais projetos desenvolvidos e gerenciados pelo CEU é a Formação
Complementar em Empreendedorismo (Minor in Entrepreneurship). A formação tem como
objetivo complementar a formação dos engenheiros e cientistas graduados pela instituição,
através de disciplinas voltadas a projetos que desenvolvam comportamentos importantes para
um profissional. Para obter essa formação o aluno deve completar os seguintes passos:

● Cursar as disciplinas obrigatórias do programa: ADM082 – Criação de ideias de
novos negócios e ADM083 – Introdução ao empreendedorismo;

● Cursar mais 3 disciplinas que não fazem parte da grade curricular de sua graduação.
Essas disciplinas podem ser relacionadas a três jornadas empreendedoras: Business,
Maker, Developer e Life Sciences. Ao todo são ofertadas 17 disciplinas dentre as três
jornadas. Todas as disciplinas que compõem a trilha, sejam técnicas e de gestão são
baseadas em projetos;

● Participar pelo menos duas vezes de atividades de extensão de longa duração (cargas
acima de 5 horas) organizadas pelo CEU, tal como Startup Weekend, Hacklab, Bota
Pra Fazer, etc;

● Realizar o Trabalho Final de Graduação em duas trilhas possíveis: o TFG Disruptive
ou TFG Startup. Isso significa defender um projeto de graduação que se enquadre em
uma proposta de inovação de produto ou processo (TFG Disruptive) ou que apresente
um projeto de startup (TFG Startup), com jornada pautada por quatro estágios – a
ideação, descoberta e validação do cliente, produto mínimo viável e demoday.

Ao concluir as etapas acima, o aluno sai com a Formação Complementar em
Empreendedorismo registrada em diploma.



No que se refere a amostra, foi questionado qual curso e grau que os participantes
estavam cursando ou haviam concluído. Dentre as 39 respostas obtidas, a maior ocorrência
foi de alunos do curso de engenharia de produção, com 6 alunos, seguidos dos cursos de
engenharia elétrica, engenharia mecânica e sistemas de informação, com 4 alunos em cada
um desses cursos, sendo o grau de bacharelado. Dos estudantes que participaram da pesquisa,
67% eram do sexo masculino, e 33% do sexo feminino. Os participantes da pesquisa
apresentaram idade entre 19 e 30 anos, sendo a idade de vinte e três anos pertencente a sete
respondentes, ou seja, 18% do total. Podemos observar um equilíbrio entre os estados de
nascimento dos participantes, sendo que Minas Gerais e São Paulo detém 49% dos
respondentes. Em relação à experiência de trabalho, 72,0% dos entrevistados, já trabalharam,
mas apenas 33% como donos do próprio negócio ou autônomos.

Diante da seguinte pergunta: “Você conhece pessoalmente um empreendedor ou
empreendedores?”, 97% afirmaram que sim, conhecem um ou mais empreendedores.
Quando perguntados aos respondentes sobre a ocupação de seus pais, 41% dos pais dos
participantes da pesquisa são autônomos, o que pode ser ou se tornar um fator influente na
decisão dos filhos de empreender. Foi possível verificar também que as mães dos
participantes, em sua maioria (26%) também são autônomas, o que também contribui para
uma visão empreendedora dos seus filhos. Seguido por 23% das mães que atuam no setor
privado.

4.2 ANÁLISE DA INTENÇÃO EMPREENDEDORA (IE)

Os dados obtidos do QIE foram tabulados e submetidos à estatística descritiva, com o
objetivo de analisarmos as dimensões previstas no modelo de Liñàn e Chen, sendo Atitudes
Pessoais, Normas Subjetivas, Percepção de Controle de Comportamento e Intenção
Empreendedora. Por conseguinte, elaborou-se o Quadro 2 (dois) que apresenta a estatística
descritiva obtida. Nele, foram calculados mínimo, máximo, média, desvio padrão e variância
de cada dimensão do QIE.

Quadro 2 – Estatística descritiva

Fonte: Elaborado pelos autores

Quanto à média, a atitude pessoal obteve a pontuação de 4,13. Esse construto pode ser
entendido como o “grau em que o indivíduo dispõe de uma auto avaliação positiva ou
negativa sobre empreender, não incluindo apenas as considerações pessoais afetivas, mas
também as avaliativas” (LIÑÁN; CHEN, 2009). Isso significa que existe uma avaliação
positiva por parte dos alunos em se tornarem empreendedores. Para Schlaegel e Koenig
(2014), “uma pontuação mais elevada na atitude tem influência positiva sobre o desejo do
indivíduo em realizar os comportamentos relacionados à fundação do próprio negócio e
alcançar o objetivo de tornar-se um empreendedor”.

O constructo normas subjetivas apresentou menor desvio-padrão e variância, pelo fato
de apresentar menor quantidade de itens comparado às outras dimensões, apenas 3. Nesta
pesquisa, às Normas Subjetivas obteve a maior média 5,74, o que demonstra o fato de que os



respondentes acreditam que suas decisões em empreender serão aprovadas ou não pelas
pessoas consideradas “referência” na sua esfera social (SOUZA, 2015). Essas decisões
indicam a pressão social sofrida pelo indivíduo para realizar ou não determinado
comportamento, refletindo assim o efeito dos valores sociais sobre o indivíduo (MORALES;
REBOLLOSO; MOYA, 1994). Liñán e Chen (2009) indicam que as normas subjetivas são o
primeiro filtro às intenções empreendedoras dos alunos e possuem efeito tanto na atitude
pessoal quanto no controle do comportamento percebido. “A norma subjetiva é a componente
mais social do QIE, na medida em que incorpora a influência de pessoas significativas para o
indivíduo na decisão de desenvolver a sua carreira profissional por meio do
empreendedorismo” (OLIVEIRA et al., 2016).

A dimensão controle do comportamento percebido apresenta assertivas como
“Começar e manter um negócio próprio seria fácil pra mim”, “Sou capaz de controlar o
processo de criação de um novo negócio.” e “Se eu tentasse começar um negócio, teria
grandes chances de ser bem-sucedido.”. Para esse constructo a média obtida foi de 3,76, o
que significa que os alunos se consideram aptos a iniciar um negócio, o que reafirma a alta
pontuação na dimensão de intenção empreendedora. Se considerarmos apenas as afirmativas
“Acredito que seria completamente incapaz de começar um negócio próprio”, “Seria muito
difícil para mim desenvolver uma ideia de um novo negócio”, a média apresenta o valor de
2,47, bem abaixo da pontuação obtida com todas as sentenças desse constructo. Assim,
podemos afirmar que a percepção dos respondentes sobre a sua capacidade em empreender
apresenta-se significativamente positiva, demonstrando que os mesmos apresentam
ferramentas e facilidade para o desenvolvimento do comportamento empreendedor.

Diferentemente de outros estudos onde a Intenção empreendedora apresentou o menor
resultado entre os demais constructos, nesta pesquisa a mesma apresentou a pontuação de
4,42. Para Ajzen (1991) a intenção pode ser definida pelo “esforço que o indivíduo exerce ou
pretende exercer para realizar uma atividade empreendedora”. Assim, quanto mais forte essa
intenção, mais provável que um comportamento seja realizado (Schlaegel e Koenig, 2014).
Dessa forma, essa pontuação demonstra que existe uma forte tendência para o
desenvolvimento de comportamentos e atitudes que levem os respondentes a empreender
(SOUZA, 2015).

Considerando que de acordo com os estudos de Liñàn e Chen (2009), o capital
humano e as variáveis demográficas são influenciadores desses constructos, e considerando
que nossa amostra está inserida em um ambiente empreendedor, onde a Universidade acredita
que o desenvolvimento do empreendedorismo passa por incentivar e inspirar, mas também
por fornecer ferramentas aplicadas para o desenvolvimento empreendedor, utilizando de
práticas como método, execução de projetos, utilizando pedagogias ativas e laboratórios de
aprendizagem (de negócios e tecnologias aplicadas), o nível de Intenção empreendedora
identificado nos alunos da Formação complementar em empreendedorismo é
consideravelmente alto, o que nos leva a inferir que o programa e a cultura empreendedora na
universidade contribuem para o desenvolvimento dessa intenção. De acordo com Ajsen
“quanto mais favorável for à atitude pessoal, a norma subjetiva e o controle do
comportamento percebido, mais forte deverá ser a intenção do indivíduo em realizar uma
determinada ação” (AJZEN, 1991).

Além dos itens que analisavam a intenção empreendedora dos alunos, o questionário
abordava também questões relacionadas à atratividade da carreira como empreendedor.
Analisando as médias obtidas podemos observar uma inclinação favorável a este
comportamento. Na afirmativa “Ser um empreendedor me traria grande satisfação”, a média



dos valores atribuídos foi de 5,67, com um desvio padrão de 1,24. Já na afirmativa “Meu
objetivo profissional é ser um empreendedor”, a média foi de 4,75 com um desvio padrão de
1,56, e ainda na afirmativa “Ser um empreendedor implica mais em vantagens do que
desvantagens para mim”, a média ficou em 5,20 com um desvio padrão de 1,45. Quando
perguntados sobre a atratividade em opções de trabalho como “empregado” ou
“empreendedor” a média da segunda opção foi maior (4,61 contra 5,84 e desvios-padrões de
1,53 e 1,38, respectivamente).

Quadro 3 – Atratividade da Carreira como Empreendedor

Fonte: Elaborado pelos autores

Já em relação aos itens sobre os valores que a sociedade associa ao
empreendedorismo, as respostas sugerem que apesar das pessoas identificarem o
empreendedorismo como uma opção de carreira e serem propensas ao desenvolvimento de
atividades empreendedoras, estas não são apoiadas e incentivadas pela sociedade em geral
uma vez que a cultura do país não é altamente favorável ao desenvolvimento empreendedor e
o empreendedorismo ainda é visto como necessidade. Nos itens “Meus parentes mais
próximos valorizam a atividade empreendedora acima de outras atividades e carreira”, “Meus
amigos valorizam a atividade empreendedora acima de outras atividades e carreira” e “Meus
colegas de trabalho valorizam a atividade empreendedora acima de outras atividades e
carreira” obteve-se as seguintes médias: 3,71, 4,20 e 3,84 respectivamente, com
desvios-padrões de: 1,82, 1,54 e 1,46. Entretanto, as afirmativas “A cultura em meu país é
altamente favorável à atividade empreendedora”, “O papel do empreendedor na economia é
geralmente subvalorizado no meu país”, “A maioria das pessoas em meu país considera
inaceitável tornar-se empreendedor”, “No meu país, a atividade empreendedora é considerada
vantajosa, apesar dos riscos”, “É comum ter o meu país como exemplo de lugar onde
empreendedores tiram vantagens de outros” tiveram as seguintes médias respectivamente:
2,64, 4,58, 3,25, 3,87, 3,48, com desvios-padrão de 1,51, 1,78, 1,71, 1,28, 1,57.

Quadro 4 – Valores que a sociedade associa ao Empreendedorismo

Fonte: Elaborado pelos autores



Por fim, ao analisarmos os valores atribuídos ao item da seção “Conhecimento sobre
Empreendedorismo”, onde o respondente deveria indicar o seu nível de conhecimento sobre
órgãos de apoio e instituições de assistência a empreendedores, as médias dos valores
atribuídos ficaram abaixo de 4, exceto para o item “Organismos públicos de apoio (ex Sebrae,
Endeavour, etc)”, com média 4,17. Com isso, percebe-se que, de maneira geral, os estudantes
têm a percepção de que não possuem conhecimento suficiente sobre estes mecanismos de
incentivo ao empreendedorismo, embora tenham uma impressão positiva sobre a opção de se
tornar um empreendedor.

Quadro 5 – Conhecimento sobre Empreendedorismo

Fonte: Elaborado pelos autores

Além das análises das dimensões propostas por Liñàn e Chen (2009), buscou-se
analisar a intenção empreendedora e demais dimensões, por segmentos da amostra. Quanto
ao gênero, os alunos do sexo masculino da Formação Complementar em Empreendedorismo
apresentam maior inclinação à atividade empreendedora do que os alunos do sexo feminino.
No constructo Intenção empreendedora tivemos uma pontuação média de 4,56 para o sexo
masculino, e 4,14 para o feminino. Os demais constructos seguem o mesmo padrão geral,
sendo as Normas subjetivas o maior fator de destaque. A amostra de questionários
efetivamente coletada apresentava mais respondentes do sexo masculino (26 contra 13 do
sexo feminino), dessa forma não podemos afirmar a tendência observada em relação ao
gênero dos respondentes. O gráfico abaixo ilustra os dados:

Figura 1 – Média das dimensões do QIE por Gênero

Fonte: Elaborado pelos autores

Quando analisamos o fator idade podemos notar que os respondentes de 27 a 30 anos
apresentam a maior pontuação em todos os constructos analisados, sendo 4,40 para atitude
pessoal, 5,87 para normas subjetivas, 4,13 para controle do comportamento percebido e 4,63
para intenção empreendedora. As médias obtidas no extrato idade seguem a mesma tendência
dos resultados gerais da amostra analisada e podem ser observadas no gráfico abaixo.



Figura 2 – Média das dimensões do QIE por Idade

Fonte: Elaborado pelos autores

Verificou-se, também, a pontuação média da IE dos alunos de acordo com suas
experiências de trabalho. Solicitou-se que os alunos respondessem a seguinte questão: Você
já trabalhou por conta própria ou foi proprietário de uma pequena ou média empresa?

Assim, para efeitos de análise, considerou-se o cálculo da IE baseado na afirmativa ou
negativa dos alunos sobre o tema. É possível observar que os alunos que já trabalharam por
conta própria ou foram proprietários de uma pequena ou média empresa apresentam uma
pontuação média maior em relação àqueles que não tiveram essa experiência. Entende-se que
pequenas e médias empresas são ambientes propícios para desafios e novos aprendizados,
favorável ao desenvolvimento de competências e habilidades caracteristicamente
empreendedoras.

Para Krueger, Reily e Carsrud (2000), as intenções empreendedoras podem ser
estimuladas diretamente pelas experiências pessoais e pelas escolhas profissionais do
indivíduo, o que corrobora com os resultados encontrados na amostra analisada.

Figura 3 – Média das dimensões do QIE por Experiência como Autônomo ou proprietário

Fonte: Elaborado pelos autores

Após o cálculo da IE para cada um dos respondentes, os alunos foram separados
conforme seu status na graduação. Os alunos do primeiro e segundo semestres compõem o
primeiro ano, os alunos do terceiro e quarto semestres integram o segundo ano e assim
sucessivamente até o quinto ano, obtivemos respostas de alunos já formados e que obtiveram
diploma complementar a sua formação de origem. No gráfico abaixo está à distribuição dos
respondentes por ano de graduação:



Figura 4 – Média das dimensões do QIE por ano de Graduação

Fonte: Elaborado pelos autores

Não é possível afirmar a relação entre a intenção empreendedora identificada com a
posição do aluno no fluxo de formação, como observado em outros estudos realizados
anteriormente. Araújo (2014) observou que entre os alunos do curso de Administração da
UNB, os alunos ingressantes apresentaram alta média de IE e, ao longo da trajetória na
graduação a média caiu subitamente e se recuperava novamente no quinto ano. Segundo a
autora, esse fenômeno pode ser explicado pelo fluxo de disciplinas do curso de
Administração, onde a maioria das disciplinas são ofertadas ao final do curso. Assim, o alto
nível de IE no início da graduação resulta de experiências pessoais e não da vida
universitária, e o contato com outras experiências de trabalho faz com que a intenção caia e
suba novamente no fim do curso com o contato com as disciplinas de empreendedorismo.
Dessa forma, o mesmo não pode ser identificado para o presente estudo, uma vez que os
alunos da formação complementar são expostos a vivências empreendedoras em todos os
momentos de sua formação.

Comparando com estudos assemelhados, a pesquisa de Loiola et al. (2016) aponta que
aprendizagem empreendedora refere-se à percepção de que as disciplinas cursadas
contribuíram para o aperfeiçoamento de habilidades, para identificar oportunidades e criar
redes de relação. Assim, verifica-se que os alunos da formação complementar em
empreendedorismo desenvolveram um comportamento mais direcionado ao
empreendedorismo e que houve influência positiva na intenção de empreender a partir da
realização dos eventos e disciplinas do programa, o que pode ser comprovado pela afirmativa
“Você já pensou seriamente em se tornar um empreendedor?”, onde 92,00% dos
respondentes disseram “Sim”.

Após as observações realizadas, percebemos que a carreira como empreendedor é
relativamente atrativa aos alunos da formação complementar em empreendedorismo da
Unifei. Vale ressaltar que essas observações merecem uma análise mais profunda e um estudo
mais aprofundado para validação do modelo no cenário escolhido.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudos científicos recentes sobre empreendedorismo têm enfatizado sua importância
para o desenvolvimento econômico e social, sobretudo relacionando-o às transformações
sociais e empresariais (KRACIK et al., 2019). O que se viu com a complexidade de
mudanças emergentes, principalmente no campo do trabalho, foi o surgimento de uma série
de mudanças nos hábitos das pessoas e a adaptação dos negócios às novas realidades
(SOUZA, 2015), principalmente com o surgimento de novos produtos e serviços inovadores
pautados pela criatividade.



As motivações para empreender, especialmente em tempos de crise, configuram um
dos assuntos em pesquisas recentemente publicadas. Um estudo brasileiro sobre a motivação
para abrir seu próprio negócio, realizado em Santa Maria (RS) no ano de 2018, mostrou que a
motivação pessoal, a atração pelo tema da inovação e a possibilidade de ganhar maior
autonomia por meio da posse de um negócio são os principais fatores de incentivo ao
empreendedorismo (FIALHO et al, 2018). Outro estudo identificou um grupo caracterizado
pelo estilo de vida, que busca a satisfação com as conquistas pessoais e a qualidade de vida
ao passar mais tempo com a família e amigos (BOZZO et al, 2019, p. 284). Dessa forma,
torna-se importante discutir cada vez mais o que leva as pessoas a empreenderem e o papel da
universidade nessa intenção.

O empreendedorismo vem se configurando como uma opção e até mesmo um sonho
para inúmeros brasileiros que se vêem imersos em um cenário de desemprego e
desigualdades sociais, tornando-se uma alternativa para a geração de trabalho e para a
formação de uma classe empreendedora (BARROS; FIÚSA; IPIRANGA, 2005). Assim,
graduandos e recém-formados sentem-se cada vez mais atraídos e motivados a empreender,
contribuindo assim para o desenvolvimento econômico e social.

Este estudo teve como objetivo analisar a intenção empreendedora dos alunos da
formação complementar em empreendedorismo da Unifei. Os resultados encontrados indicam
uma alta intenção empreendedora por parte dos alunos entrevistados. Através do instrumento
de pesquisa utilizado (QIE), foi possível levantar algumas informações importantes no que
tange à intenção empreendedora dos alunos, os fatores que a influenciam, bem como o papel
que a universidade exerce nos resultados obtidos.

É importante ressaltar o papel da universidade e da cultura empreendedora da Unifei
no desenvolvimento da intenção de empreender observado nos alunos, em curso e egressos,
da Formação Complementar em Empreendedorismo. Considerando que os empreendedores
não nascem empreendedores, mas sim são desenvolvidos, torna-se necessário incluir nos
currículos o ensino do empreendedorismo (PINTO, 2013), e adotar a prática do
empreendedorismo em disciplinas e programas, trazendo para dentro da sala de aula e para as
vivências de extensão, experiências, projetos e contato com a educação empreendedora e
empreendedores reais.

Através do estudo realizado, conclui-se que os alunos da Formação Complementar em
Empreendedorismo da UNIFEI, têm interesse e almejam empreender, sendo a Universidade,
um fator fundamental na intenção identificada. É sugerido que tal Formação seja mais
veiculada dentro da comunidade acadêmica, visto o seu potencial de desenvolver o
comportamento empreendedor. Recomenda-se também um estudo mais amplo, tendo como
amostra todos os alunos da Universidade Federal de Itajubá, com o intuito de avaliar a
confiabilidade e correlação entre as dimensões do modelo aplicadas à amostra brasileira.
Ademais, sugere-se a avaliação da Formação Empreendedora em andamento a partir das
sugestões recebidas dos egressos dessa formação, propondo uma trajetória alinhada às
propostas dos seus alunos.
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Abstract 

 

This paper aims to evaluate the impact of gamification as a practice of teaching entrepreneurship on the 

entrepreneurial intention. We applied the FishBanks simulation to entrepreneurship classes of a 

Brazilian technical business course at the Federal Institute of Rio Grande do Norte (IFRN). We adopted 

as an identification strategy the use of the methods of Difference in Differences, combined with 

Propensity Score Matching to investigate the impact of gamification on entrepreneurial intention to 

students of a technical business course. The sample was composed of 191 students on a longitudinal 

panel of two periods, with 106 students in the treatment group and 85 students in the control group, 

totaling 382 observations. The results indicate a positive and statistically significant impact of the use 

of the business game on the entrepreneurial intention. Furthermore, we observed a higher impact of 

gamification in entrepreneurial intention in students in the first quartile of the entrepreneurial intention.  

 

Keywords: Gamification. Entrepreneurial Intention. Difference in Differences. Quantile regression.  

 

1 Introduction 

 

The development of skills and capabilities linked to entrepreneurship is a key factor in 

transforming ideas into entrepreneurial actions (Blimpo & Pugatch, 2021; Kauppinen & 

Choudhary, 2021), making individuals create and identify business opportunities and excel in 

highly uncertain scenarios (Agarwal, Ramadani, Gerguri-Rashiti, Agrawal, & Dixit, 2020; 

Chen, Ifenthaler, & Yau, 2021; Hahn, Minola, Van Gils, & Huybrechts, 2017). Given the 

importance of entrepreneurial activity for socioeconomic growth, especially in developing 

countries, entrepreneurship skills are becoming a set of essential learning objectives (Chen et 

al., 2021; Lafortune, Pugatch, Tessada, & Ubfal, 2022; Liguori & Winkler, 2020). 

As the most consolidated teaching practice in higher education, entrepreneurship 

education is also relevant for primary and secondary education audiences (Zulfiqar, Sarwar, 

Aziz, Ejaz Chandia, & Khan, 2019), as well as for the technical/professional education 

modality (Zulfiqar, Sarwar, Aziz, Ejaz Chandia, & Khan, 2019). Lackéus, 2015; Jones, 2019), 

with a view to developing entrepreneurial behavior from the beginning of school education 

(Liguori, Corbin, Lackeus & Solomon, 2019). Furthermore, the transition from education to 

work can be time-consuming in undeveloped economies (Alaref, Brodmann, & Premand, 

2020), which justifies efforts by academics and policymakers to promote skills associated with 

entrepreneurial behavior before young people leave the educational system (Alaref et al., 2020; 

Lafortune et al., 2022).  

Research on entrepreneurship education suggests that a gamified teaching approach 

(application of games and their mechanics) can generate the necessary engagement to improve 

student learning, stimulating the intention to start a business (Blimpo & Pugatch, 2021; Zulfiqar 



 

 

et al., 2019). The inclusion of digital games in entrepreneurship education allows students to 

create and manage different businesses, experience setbacks and challenges (Zulfiqar et al., 

2019), take risks, think critically, deepen the understanding of theories and models (Takemoto 

& Oe, 2019). 2021), develop skills and competencies about the dynamics of entrepreneurship 

(Kauppinen & Choudhary, 2021), making them more likely to start a venture before completing 

the course (Alaref et al., 2020; Lafortune et al., 2022; Takemoto & Oe, 2021). 

In the context of higher education, empirical studies have shown positive effects of the 

use of games on student learning and entrepreneurial intention, demonstrating that such 

practice results not only in motivation (Grivokostopoulou et al., 2019; Ruiz-Alba et al., 2019) 

and the ability to memorize theories (Takemoto & Oe, 2021), but, above all, in the intentions 

of acting according to the lessons learned in the classroom (Alaref et al., 2020; Zulfiqar et al., 

2019) and, consequently, greater propensity to start a business (Fellnhofer, 2018; Fox et al., 

2018; Ruiz-Alba et al., 2019; Buil et al., 2020). However, little attention has been paid to the 

effect of gamification on entrepreneurship education at the initial levels of education, as in the 

case of elementary and secondary education (Zulfiqar et al., 2019) and in professional training 

(Liguori et al., 2019). 

Given the lack of studies in the context of high school, this research seeks to study the 

effects of an entrepreneurship game on the entrepreneurial intention of Brazilian high school 

students in the vocational modality. Due to the age range of the students in our sample, we used 

Entrepreneurial Intention as a proxy for entrepreneurship. Entrepreneurial Intention (IE) 

represents the cognition/motivation that guides an individual to put into action the planned 

decisions about entering entrepreneurship (Salamzadeh, Sangosanya, Salamzadeh, & Braga, 

2022).  

Therefore, this study was guided by the following question: “Does gamification as a 

practice of teaching entrepreneurship influence the entrepreneurial intention of students 

of vocational training?” To answer this question, FishBanks was used as an educational 

resource for gamification. It is a web-based business simulation developed by professors at the 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Meadows, Sterman, & King, 2017). In this 

game, players assume the role of owners of a fishing company and compete with each other, 

seeking to maximize the economic values of their companies (Sterman, 2010, 2014). In this 

way, the game allows students to manage their ventures in a scenario of finite resources, 

making economic, commercial, strategic and operational decisions (Meadows et al., 2017). 

We applied the FishBanks simulation to a sample of 191 students of professional 

training in administration at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio 

Grande do Norte (IFRN). As an identification strategy, the Difference in Differences (DD) 

method, combined with Propensity Score Matching, was used to investigate the impact of 

gamification on students' entrepreneurial intention - measured on the first day of class and at 

the end of the entrepreneurship course. Additionally, quantile regression results are presented 

to verify if there was a difference in effect between students with low and high initial 

entrepreneurial intention. 

In this perspective, this study contributes to the understanding of the role of 

entrepreneurship education in the context of vocational high school and reinforces, in 

particular, that games can be powerful tools for this purpose. The main results indicate that the 

use of FishBanks is associated with an increase in the entrepreneurial intention of students, 

especially those with lower initial entrepreneurial intention, belonging to the first quartile of 

the distribution. Overall, these results suggest that adolescents and young people in a 

developing country can acquire entrepreneurial skills with a gamified approach in classes and 

that this plays a key role in keeping participants more engaged and motivated, promoting a 

more effective entrepreneurial education scenario (Alaref et al., 2020; Lafortune et al., 2022; 

Ruiz-Alba et al., 2019; Takemoto & Oe, 2021). 



 

 

Regarding the practical relevance of the study, the sample used is different from the 

usual student samples in related studies, as it focuses on technical education students from a 

developing country, who have few options in the job market besides entrepreneurship. Thus, 

in terms of public policies, the results of this research can expand the understanding of the 

influence of methodological innovations (gamification) in the teaching of entrepreneurship on 

the entrepreneurial intention of students, as well as helping to define practices to be adopted by 

the entire Brazilian federal technical education network. 

Therefore, using the FishBanks game, this study responds to a need identified in the 

literature (Lafortune et al., 2022; Moberg, 2021; Ruiz-Alba et al., 2019), which consists of 

studying the proper use of online games and present practical guidance to assist pedagogues in 

the field of entrepreneurship education (Takemoto & Oe, 2021), as well as evaluating 

gamification as a tool to improve learning outcomes, promote innovation skills and positive 

perceptions about entrepreneurship among students (Lafortune et al., 2022; Moberg, 2021; 

Zulfiqar et al., 2019). 

 

2 Theoretical Framework  

2.1 Entrepreneurial Education 

 

Entrepreneurial Education (EE) can be defined as a method of teaching 

entrepreneurship, in order to encourage students to use and apply concepts, tools and practices 

in this area (Neck & Greene, 2011), thus awakening the entrepreneurial mindset of young 

students, so that they later develop an entrepreneurial culture (Rauch & Hulsink, 2015; Fayolle 

& Gailly, 2015). Thus, for the design of programs based on the training of individuals capable 

of innovating, creating and starting a business venture, it becomes necessary to understand the 

teaching-learning strategies, investigating under which conditions such a process contributes 

to learning, intention and entrepreneurial behavior (Maresch et al., 2016; Hahn et al., 2017; 

Nader & Hamdy, 2019). 

Entrepreneurship teaching, at different educational levels, seeks to develop 

entrepreneurial skills in students (Fernández-Pérez et al., 2019), stimulate entrepreneurial 

mindset and behavior (Zulfiqar et al., 2019; Yen and Lin, 2020), so as to reduce the number of 

students who, even after completing higher education, remain without place in the market 

(Jones et al., 2018; Olutuase, Brijlal, & Yan, 2020). In this sense, educators and policymakers 

must recognize the role of entrepreneurial education in promoting stimulation to 

entrepreneurship, as this process becomes important to boost the creation of new businesses 

and, consequently, to foster socio-economic development (Nader & Hamdy, 2019; Santos et 

al., 2019). 

By contextualizing the relationship between entrepreneurial education and EI, 

Piperopoulos and Dimov (2015) observed lower levels of entrepreneurial intentions of 

university students in courses that used methodologies mainly of a theoretical nature, as well 

as, higher levels of business intentions in courses with active methodologies, focused on 

practice. Corroborating these results, Olutuase et al. (2020) highlighted that the teaching 

method adopted significantly influences the acquired skills, since practical activities are 

challenging and can arouse, in college students, the interest and desire to start a business 

venture. 

According to Chen et al. (2021, p. 192), entrepreneurship education, because it is an 

approach that requires “learning by doing”, should provide the student with practical skills and 

experiences in an authentic environment (Liguori & Winkler, 2020; Rashid, 2019)  Due to the 

role of entrepreneurial activity as a means to promote economic growth, fight unemployment 

and create social capital, EE has become a top priority on political agendas around the world 

(Grivokostopoulou et al., 2019, p. 01). ). Thus, educators need to apply dynamics capable of 



 

 

helping to formulate an entrepreneurial mindset, skills and competencies (Grivokostopoulou et 

al., 2019; Takemoto & Oe, 2021). Some research indicates that emphasis can be placed on the 

use of educational technologies (Chen et al., 2021), such as pedagogical approaches based on 

gamification principles (Grivokostopoulou et al., 2019; Lafortune et al., 2022; Ruiz-Alba et al., 

2019). 

Despite the relevant theoretical-empirical framework about the effects of education for 

entrepreneurship, more recent studies cover interdisciplinary strategies for the training of future 

entrepreneurs, using gamification as a technical subsidy (Fellnhofer, 2018; Fox et al., 2018; 

Ruiz-Alba et al., 2019; Buil et al., 2020). The following section discusses the gamification 

paradigm in teaching entrepreneurship. 

 

2.2 Gamification Strategies in Teaching Entrepreneurship 

 

Which are the most suitable pedagogical solutions to strengthen key competences for 

entrepreneurship are not known for sure, as analyzes and reviews on the effectiveness of new 

resources are still limited (Chen et al., 2021; Rashid, 2019). To respond to this literature need, 

researchers have explored gamification as an innovative methodology (Lafortune et al., 2022; 

Ruiz-Alba et al., 2019; Takemoto & Oe, 2021). This concept involves the application of game 

mechanics and reasoning to motivate and promote knowledge (Blimpo & Pugatch, 2021; 

Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011) and represents an opportunity to generate active 

entrepreneurial learning environments, in which students learn curriculum content in a relaxed, 

collaborative, dynamic and experiential context (Grivokostopoulou et al., 2019; Kauppinen & 

Choudhary, 2021; Ruiz-Alba et al., 2019). 

The relevance of non-traditional methods for teaching entrepreneurship was reinforced 

by Olokundun et al. (2018). They investigated the extent to which teaching methods based on 

business simulations and experiences stimulate students' interest to start entrepreneurial 

activities. With a sample of 600 university students and using multiple hierarchical regression 

analysis, the authors identified that the adoption of practical experimental activities has a 

positive effect on students' interest and drives the involvement of students in entrepreneurial 

activities, still during the graduation period. 

According to Ruiz-Alba et al. (2019), the use of games and business simulation, in the 

academic field, is a strong trend that help educators in the area of entrepreneurship in the task 

of stimulating the development of entrepreneurial skills in students. Therefore, the use of game 

mechanisms that simulate business situations provides a dynamic and playful character for 

learning (Hamari & Koivisto, 2015; Fox et al., 2018). For this reason, the participants feel 

challenged to achieve the objectives proposed in the activities, being directed to compete with 

each other, to think and make important decisions, assuming, therefore, an entrepreneurial 

stance, with specific skills of a professional nature (Antonaci et al., 2015; Grivokostopoulou et 

al., 2019). Gamification strategies in entrepreneurship education give rise to greater student 

participation, engagement, and motivation so that they become protagonists in the learning 

process (Nacke & Deterding, 2017; Zulfiqar et al., 2019). 

In the context of secondary education in Rwanda, Lafortune et al. (2022) found that 

after offering gamified entrepreneurship classes, students in the treatment group were much 

more likely to own a business than participants in control schools (without gamified training). 

The authors pointed out that the training induced the students to participate more actively in 

their school's “business club”, a project that integrated activities aimed at entrepreneurship and 

which, before the experiment, did not receive many members. Thus, the gamified approach can 

improve the experience, engagement and entrepreneurial self-efficacy of the students involved 

(Isabelle, 2020; Ruiz-Alba et al., 2019; Takemoto & Oe, 2021). 



 

 

For Lafortune et al. (2022), Ruiz-Alba et al. (2019) and Takemoto and Oe (2021), 

gamification, entrepreneurial education, and entrepreneurial intention are relevant topics, but 

mainly addressed separately, therefore needing more empirical studies to highlight the 

relationships between such areas. Because of the discussions that suggest the need to think 

about the role that gamification, combined with entrepreneurial education, exercises on the 

intention of individuals to start business ventures, this study sought to conduct an experiment 

to investigate the effectiveness of gamification in the entrepreneurial intention of vocational 

training students. 

 

2.3 Business Simulation FishBanks 

  

The FishBanks business simulation is a multiplayer platform in which participants 

compete to maximize their net worth, in a scenario of management of natural resources. Based 

on the Web, the simulation theme is the fishing sector. The current version was developed at 

Sloan Management, the business school of the Massachusetts Institute of Technology. The 

game has already been used in several educational institutions around the world, being applied 

in entrepreneurial education contexts for vocational training, college, and executive education 

(Meadows et al., 2017).  

FishBanks addresses some of the main challenges of a for-profit business operation. 

Participants should make decisions about the size of their fleet (fleet expansion and vessel 

marketing among competitors) and fishing areas for ship allocation. The teams start their 

participation with a pre-established number of ships (the default game configuration stipulates 

three for each team) at a given market value – which is based on the total number of vessels, 

bids made by each team in boat auctions and commercial prices established by the players. For 

fleet expansion, participants can order boats at the shipyard – each order limited to half of its 

fleet in the order round – or participate in boat auctions sold by competing teams. The average 

value of the boats is adjusted from the average price of the held auctions. In a scenario of high 

demand for new boats, prices tend to rise. In the absence of auctions, the price is adjusted based 

on the net present value of a ship according to the expected catch and operating costs (Meadows 

et al., 2017). 

Another decision that must be made in each round is the allocation of the boats. Each 

team has three options for each boat: keep the boat in port, fish in coastal waters or fish in deep 

waters, with operational costs of USD50, USD150, and USD250, respectively. The fish stocks 

in the oceans vary according to the allocation decision of the participating teams. Initially, 

coastal waters have a fish population, ranging between 1000 and 2000 units, with a maximum 

efficiency of 15 fish units per boat. Deep waters have a fish population ranging from 2000 to 

4000 units, with maximum efficiency of 25 units fished per boat (Meadows et al., 2017). The 

winner of the game is the team that maximizes its net worth at the end of the number of 

established rounds, which consists of the value of the fleet plus the cash balance - the result of 

operating activity and interest payments (Meadows et al., 2017). 

 According to Sterman and King (2014), FishBanks' differential is the student's 

exposure to business management in a scenario of finitude of natural resources, subject to the 

"tragedy of the commons" – free access and unrestricted demand for a given finite resource can 

lead to its overexploitation, since individuals are acting to maximize their individual utility 

while it is profitable, without taking into account the sustainability of the resource and the 

collective interest (Berkes, 1985). Next, we will present the methodological procedures that led 

to the development of this research. 

 

3 Methodology  

 



 

 

3.1 Research Design and Identification Strategy 

  

Our identification strategy combined Difference in Differences (DD) and Propensity 

Score Matching (PSM) techniques. In the DD model, the characteristics of the observations are 

analyzed before and after a given intervention (the use of gamification as a teaching practice). 

Thus, to obtain the result parameter, a control group and a treatment group must be established 

(affected by the variable of interest). Then, the estimate of the impact of the intervention is 

obtained using a double subtraction. The first difference is the subtraction of the posterior 

means by the means before an intervention, for both the treatment and control groups. Then, a 

second operation is performed, which consists of subtracting the differences obtained from the 

treatment group by the control group (Angrist & Pischke, 2008; Schiozer, Mourad, & Martins, 

2020). The DD method hypothesizes that the temporal trajectory of a given variable can be 

estimated taking into account its behavior before and after a given treatment. This allows one 

to predict what the result of an estimate would be if one had not undergone a particular 

treatment – counterfactual (Angrist & Pischke, 2008; Schiozer et al., 2020). Thus, the validity 

of the difference-in-differences approach relies on the equal trend assumption, or rather the 

assumption that no time-varying differences exist between the treatment and the control groups. 

Thus, unlike the assumptions of the classic linear model of a multiple regression, for example, 

the DD approach observes the trends of the treatment group and the control group, as well as 

the non-difference between groups regarding the variables that are relevant. to the study 

(controls used in propensity score matching). 

In our work, the variable of interest is the entrepreneurial intention scale, adapted from 

Liñan and Chen (2009) and composed of five questions. Entrepreneurial intentions were 

measured on a 7-point Likert-type scale and ranges from 7 (strongly agree) to 0 (strongly 

disagree), keeping the original scale. Then, the results were normalized to an Entrepreneurial 

intention index ranging from 1 up to 10. The treatment was the application of the FishBanks 

business simulation. To account for other factors that influence student’s entrepreneurial 

intention, we included the following controls. We used a vector of student characteristics as 

controls, covering gender, age, grade point average (GPA), and the parents' profession, taking 

the value 1 if the student father or mother is an entrepreneur. Therefore, to control the results, 

the proposed regression model in this study was performed with and without these controls. 

An advantage of the DD method is that it allows controlling for unobserved 

characteristics that remain fixed over time, such as an individual's innate ability. In addition, 

the technique allows to overcome some of the limitations of the so-called naive models, that 

compare only one treatment group in the period before and after a phenomenon (without 

establishing its counterfactual or taking into account events not controlled by the model that 

could affect its result); or the use of an inappropriate treatment group to compare results 

(Angrist & Pischke, 2008; Schiozer et al., 2020). 

The Propensity Score Matching (PSM) technique was used after the verification that 

the random selection of treatment and control classes provided distinct characteristics between 

the treatment and control groups, especially gender. This difference was caused by the fact that 

two classes assigned in the treatment group had a majority of female students. The PSM allows 

estimating a counterfactual group that resembles the treatment group through observable 

characteristics of the units of analysis – in this research, gender, age, grade point average 

(GPA), and if the individual is the son of an entrepreneurial father or an entrepreneurial mother. 

When applying the PSM, the only difference between an individual in the treatment group and 

the control group would be the intervention analyzed. After computing the propensity score, 

each unit in the treatment group was paired with those with the closest score in the control 

group (Angrist & Pischke, 2008; Pinto, 2012; Rosenbaum & Rubin, 1983). In this way, pairing 

tries to mimic a random selection between groups. One of the assumptions of the PSM is that 



 

 

there should be common support between the treatment and control groups, which means that 

the observations of the treatment group must be paired with at least one unit of the control 

group.  

By using the technique of DD after the PSM, the risk of bias decreases considerably, 

since the DD can control for unobservable characteristics that are fixed in time and the PSM 

can establish a suitable counterfactual group. In this way, the merged use of these techniques 

allows relaxing some of the hypotheses demanded in the individual use of each one (Pinto, 

2012). 

To understand the treatment effect over the distribution, we also applied a quantile 

regression. The quantile regression technique allows estimating the relationship between two 

random variables by computing the conditional average for any quantiles of a response variable 

(Koenker & Basset, 1978). Unlike the ordinary least square method, quantile regression can 

deal more robustly with outliers, since it uses the conditional median as a measure of central 

tendency (Koenker & Basset, 1978). In this way, it is possible to understand the effect of 

treatment on specific quantiles of entrepreneurial intention, distinguished if the use of 

gamification affected the different strata of the sample differently. 

 

3.2 Data 

  

The dataset is composed of students from the Technical Course in Administration at the 

Federal Institute of Education, Science, and Technology of the state of Rio Grande do Norte 

(IFRN). This institute is part of the Federal Network for Professional, Scientific, and 

Technological Education, established under Law No. 11.892/2008 (Lei n. 11.892, 2008), which 

currently has approximately 1 million students enrolled. The Federal Network is composed of 

38 Federal Institutes, two Federal Centers of Technological Education, one Technological 

University, 22 Technical Schools linked to federal universities and Pedro II College, totaling 

661 units in all Brazilian states. The institutes of the Federal Network act primarily in technical 

and technological education. In 2020, IFRN had approximately 40,000 students in its 21 units 

distributed in all mesoregions of the state. It is emphasized that IFRN offers 69 technical 

courses, 21 of which have the discipline of entrepreneurship. In addition, the Institute has 20 

technologist courses at a higher level, and 9 of these courses offer the discipline of 

entrepreneurship. 

The survey was conducted on the Nova Cruz campus. This unit has approximately 1200 

students enrolled in technical courses and technologists in administration, informatics and 

chemistry. The campus offers courses in the morning, afternoon and evening shifts, with 

classes ranging from 15 to 40 students. The discipline of entrepreneurship is part of the 

curriculum of the courses Technical in Administration, Technologist in Analysis and 

Development of Systems and Technologist in Chemical Processes. 

We collected the data at the opening (time t) and closing (t + 1) of the discipline. The 

sample consisted of classes that attended the curricular component in 2017, 2018, and 2019, 

with 106 observations composing the treatment group, and 86 observations the control group, 

totaling a longitudinal panel of 382 observations. We chose which classes used gamification as 

a pedagogical strategy varying the class shift: in the first semester of 2017 the chosen class 

belonged to the morning shift, in the next year in the afternoon shift, etc., until 2019. The 

treatment group was composed of four classes – two morning shifts and two afternoon shifts, 

and the control group was composed of four classes – two morning shift and two afternoon 

shifts. Due to the impossibility of randomly allocating students into treatment and control 

groups, classes were allocated into treatment and control groups by drawing lots. Thus, as it 

was not possible to conduct a pure experiment, the DD methodology allied to propensity score 



 

 

matching were chosen to overcome any limitations generated by the non-randomization of 

individuals. 

To test the research hypothesis, we adopted two distinct pedagogical strategies between 

the treatment and control groups. For the sample, we considered students from the classes of 

the entrepreneurship curricular component, taught in the third year of vocational training, with 

a workload of 60 hours. The classes allocated to the treatment group were conducted through 

lecture classes and application of FishBanks as a complementary activity, over a semester, with 

eight rounds of the simulation held weekly. The students in the control group had the same 

lecture classes, syllabus, and workload as the treatment group, but instead of participating in 

FishBanks, they did business case studies - textbook support material by Dornelas (2008). 

In summary, the entrepreneurship classes in all eight classes involved in the research 

(four classes in the control group and four classes in the treatment group) were taught by the 

same instructor, so that the same contents were explained. Thus, as inclusion criteria, it is 

highlighted that all students registered at the beginning of the course who remained until its 

completion were selected. As they are high school students, it is noteworthy that the 

distributions associated with gender, age, income and family background are in line with the 

population of students from technical schools in the state of Rio Grande do Norte, as observed 

in Melo, Sampaio and Oliveira (2020). Furthermore, the course for the students who formed 

the control group was similar to that offered for the treatment group, except for the fact that 

they did not receive the treatment (FishBanks as a complementary activity, over a semester), 

and, therefore, would be a good control group. 

 

4 Analysis of Results 

  

Table 1 presents the descriptive statistics of the treatment and control groups. The mean 

entrepreneurial intention in the period before the application of the FishBanks simulation was 

6.20 for the control group, and 6.22 for the treatment group. In the period after the FishBanks, 

the mean entrepreneurial intention of the students in the control group was 6.54, with an 

increase of approximately 0.3 points. The treatment group had a mean of 7.58, with an increase 

of roughly 1.3 points. 
 

Table 1 - Descriptive statistics of the control and treatment groups 

 Control Group Treatment Group 

Variables N Mean SD Min Max N Mean SD Min Max 

EI period 0 85 6.209 2.543 1 10 106 6.227 2.120 1.500 10 

EI period 1 85 6.541 2.378 1.7 10 106 7.589 1.683 3.3 10 

FatherEnt 85 0.188 0.393 0 1 106 0.236 0.427 0 1 

MotherEnt 85 0.0706 0.258 0 1 106 0.0943 0.294 0 1 

GenderM 85 0.600 0.493 0 1 106 0.368 0.485 0 1 

GPA 85 75.82 9.165 55.59 96.72 106 73.85 9.216 43.91 92.78 

Age 85 17.27 1.117 15 21 106 16.93 0.988 15 20 

StudentsClass 85 21.49 2.379 19 25 106 28.57 7.319 17 37 

Note. Source: Authors' own elaboration (2020). 

 

 Regarding the controls, only the variable GenderM (dummy for male gender) had a 



 

 

considerable difference between the groups, male students being 60% in the control group 37% 

in the treatment group. This difference is explained by the allocation of the class morning-shift 

of 2017 which was composed of 19 women of a total of 23 students. Because of this difference, 

we used the Propensity Score Matching approach to find the best counterfactual for each of the 

treatment group's observations. Table 2 presents the difference test of means of the control and 

treatment groups in the period before the application of FishBanks. 
 

Table 2 - Mean difference test between treatment and control groups at the beginning of the 

course using Propensity Score Matching 

Variables 
Mean 

Treatment 

Mean 

Control 
Diff t Pr (|T|>|t|) 

EI 6.369 6.219 -0.150   0.44 0.6595 

GenderM 0.369 0.368 -0.001 0.02 0.9841 

Age 16.961 16.934   -0.027 0.19 0.8489 

GPA 73.517 73.845 0.328 0.26 0.7988 

FatherEnt 0.233 0.236 0.003   0.05 0.9593 

MotherEnt 0.113 0.094 -0.019   0.42 0.6766 

Observations 106 86    

Note. Source: Authors' own elaboration (2020). Propensity scores estimated using the Kernel model with a 0.06 

window and Probit matching. 

 

 After pairing, none of the variables showed statistically significant differences. Table 3 

presents the results of the effect of applying FishBanks on entrepreneurial intention with 

models of difference in differences after the use of Propensity Score Matching and, in model 

6, a difference in differences approach without the use of PSM. We emphasize that a sensitivity 

analysis of the model was performed with a vector of individual characteristics as controls. 
 

Table 3 - Entrepreneurial intention and the use of Fishbanks simulation as a pedagogical practice 

Variables Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

Time 0.370 0.368 0.351 0.340 0.359 0.332 

 (0.468) (0.461) (0.457) (0.455) (0.409) (0.334) 

Treatment Group -0.150 -0.171 -0.313 -0.150 0.145 0.0179 

 (0.364) (0.442) (0.386) (0.395) (0.377) (0.317) 

Diff-in-Diff 0.950* 0.952* 0.969* 0.980* 0.961* 1.030** 

 (0.513) (0.540) (0.497) (0.524) (0.490) (0.448) 

Constant 6.369*** 6.390*** 6.532*** 6.369*** 6.074*** 6.209*** 

 (0.327) (0.362) (0.342) (0.332) (0.299) (0.236) 

Observations 382 382 382 382 382 382 

GenderM Yes Yes Yes Yes Yes No 

Age Yes Yes Yes Yes No No 

GPA Yes Yes Yes No No No 

FatherEnt Yes Yes No No No No 



 

 

MotherEnt Yes No No No No No 

Note. Source: Authors’ own elaboration (2020). *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 The difference in differences parameter was statistically significant at 10%, and 

positive in all estimates, with the parameter ranging between 0.95 and 0.98 (models 1 to 5). 

Thus, the results indicate a positive impact of the use of the gamification strategy by the 

FishBanks business simulation on the entrepreneurial intention of students in the discipline of 

entrepreneurship. According to the results, students increased their entrepreneurial intention 

when comparing the beginning and end of the discipline. However, in gamified classes, they 

showed an average increase of 9.5 percentage points on the scale compared to the 

counterfactual. To understand whether the relationship between the application of business 

simulation and entrepreneurial intention has different effects between students with low and 

high entrepreneurial intention, we analyze the same results above but in a quantile regression. 

 Figure 1 presents the results of the relationship between the gamification strategy and 

the entrepreneurial intention of students in quantiles 0.10, 0.25, 0.50, and 0.75, using a vector 

of student characteristics as control. The results were statistically significant at 5%, with a 

positive parameter of 1.6, only in the 0.25 quantile. Thus, business simulation is associated 

with students with low entrepreneurial intentions, providing greater engagement and interest 

in entrepreneurial activity. 

 

 
Figure 1. Difference in Differences with Propensity Score Matching and Gamification Regression 

on Entrepreneurial Intention analyzed by Quantile for Model 1 

 

The results, which in general show a difference in effect between students with low and 

high initial entrepreneurial intention, confirm that gamification resulted in an increase in the 

intentions of students who, at the beginning of the course, were less prone to entrepreneurship. 

The following section discusses some evidence for possible explanations of such effects. 

 



 

 

5 Discussion of Results 

  

The development of entrepreneurial skills and abilities in the classes required students 

to apply diverse business concepts to operate ventures with the support of an online 

gamification platform. In light of these results, entrepreneurial intent can be effectively 

developed through gamification, helping students to determine whether entrepreneurship can 

be a viable career choice (Isabelle, 2020). This evidence suggests that entrepreneurship 

education can be more effective using innovative curricula and technological resources rather 

than exposing students to traditional academic environments (Chen et al., 2021; Lafortune et 

al., 2022; Takemoto & Oh, 2021). 

Thus, the discussions highlighted in this research expand previous studies on the 

positive effect of EE on entrepreneurial intention (Chen et al., 2021; Liguori & Winkler, 2020; 

Rashid, 2019), highlighting the importance of gamification for this purpose (Isabelle, 2020; 

Grivokostopoulou et al., 2019; Kauppinen & Choudhary, 2021; Lafortune et al., 2022; Ruiz-

Alba et al., 2019; Takemoto & Oe, 2021;). 

Although the literature recognizes the importance of a gamified approach in 

entrepreneurship education (Alaref et al., 2020; Grivokostopoulou et al., 2019; Isabelle, 2020; 

Lafortune et al., 2022; Ruiz-Alba et al., 2019; Takemoto & Oe, 2021), most research still 

focuses on higher education (Grivokostopoulou et al., 2019; Ruiz-Alba et al., 2019; Takemoto 

& Oe, 2021; Zulfiqar et al., 2019). Unlike most studies identified in the literature, this work 

was carried out with students at the secondary level of education, that is, outside the context of 

higher education. The findings suggest that experiential learning with online gamification 

opens space for capacity development in the process of forming the entrepreneurial intention 

of adolescents and young people who are still in vocational high school in a developing country. 

Thus, the results indicate a positive impact of the use of the gamification strategy by 

the FishBanks business simulation on the entrepreneurial intention of students in the discipline 

of entrepreneurship. This result corroborates the studies by Ruiz-Alba et al. (2019), Aries et al. 

(2020), and Buil et al. (2020). Fox et al. (2018) argued that games add value to the educational 

process of entrepreneurship by allowing students to learn by doing, testing decisions in 

immersive and engaging environments. Thus, the simulated environment promotes a playful 

way to stimulate the willingness to start a business venture by those involved. Considering the 

pragmatic character of gamification, we emphasize that this type of strategy promotes intrinsic 

motivations for different attitudes (Hamari & Koivisto, 2015), which may justify the increase 

in entrepreneurial intention after participating in a program based on gamified education. Thus, 

the simulation establishes connections between students and active learning, in order to 

influence the interest in starting a business venture (Olokundun et al., 2018; Fellnhofer, 2018; 

Zulfiqar et al., 2019).  

Because business simulations are oriented to replicate entrepreneurial activity, the 

learning environment allows students to take a previous entrepreneurial stance (Olokundun et 

al., 2018; Buil et al., 2020), experiencing challenges in opening and managing businesses 

(Neck & Greene, 2011; Rauch & Hulsink, 2015). Therefore, students, especially those with 

little interest in this field, can appreciate aspects of the entrepreneurial process and awaken the 

intention to create future businesses (Hahn et al., 2017; Fox et al., 2018; Ruiz-Alba et al., 2019). 

There is value, satisfaction, and pleasure associated with games, a fact that attracts 

students, affecting their attitudes and intentions towards entrepreneurship (Charrouf & Janan, 

2019; Zulfiqar et al., 2019). Therefore, a gamified environment could generate materiality and 

attribution of meaning to those who had less entrepreneurial intention. Furthermore, Yen and 

Lin (2020) also discussed the engagement resulting from gamification, emphasizing that 

students feel challenged and strive to obtain better performances, reaching higher levels of 

autonomy, participation, and self-efficacy.  



 

 

The fact that the result shows an effect in the first quartile can be a catalyst for the use 

of business simulation as a practice of teaching entrepreneurship. Thus, gamification can 

provide greater engagement of students not prone to entrepreneurial activity, narrowing the gap 

between class members and promoting a more effective entrepreneurial education scenario 

(Fellnhofer, 2018; Fox et al., 2018; Ruiz-Alba et al., 2019; Buil et al., 2020). 

Then, using FishBanks has proven to be a gamified approach for students to experience 

the dynamics of entrepreneurship rather than just learning theoretically. Our results highlight 

positive impacts of gamification on the development of entrepreneurial intention, resulting 

from entrepreneurial engagement and self-efficacy, since the challenges and risks faced in the 

game can awaken the student's conviction that he/she is capable of performing a specific task 

associated with opening businesses, offering benefits to students and faculty. 

 

6 Concluding Remarks 

  

This study aimed to evaluate the relationship between gamification as a practice of 

teaching entrepreneurship and the entrepreneurial intention of vocational training students. The 

results showed positive and statistically significant effects compared to a traditional teaching 

strategy, rejecting the null hypothesis. We emphasize that the use of FishBanks simulation 

showed a higher effect on those students with lower entrepreneurial intentions, providing a 

greater interest in the topic of those less prone to entrepreneurial activity. 

Thus, the main contribution of this research is to present an avenue for increasing the 

average engagement of vocational training entrepreneurship classes, above all, reducing the 

gap of the entrepreneurial intention of students, generating information for the promotion of 

entrepreneurial education. From a pedagogical perspective, because of the greater scope of 

teaching entrepreneurship at the secondary level, given the Common National Curricular Base, 

this study helps teachers in this field by providing a possibility of an educational resource 

validated as a teaching practice that fosters perception and interest in the act of 

entrepreneurship. 

Regarding the practical implications of this study, the results are of interest to educators 

and program managers focused on entrepreneurship education, as well as others involved in 

academic activities in high school or professional education, as they confirm that the 

entrepreneurial intention of students can be effectively developed through gamification. 

Furthermore, the approach used in this work can also be adapted to a variety of courses and 

desired learning outcomes. 

From a methodological point of view, this work contributes to the literature by using a 

robust identification strategy that allowed us to estimate the treatment group's trajectory if it 

had not been treated. Furthermore, we were able to control for unobserved effects fixed over 

time, which would not be possible through cross-section data.  

Regarding the limitations, we emphasize that we only used two periods, and it is not 

possible to assess the duration of the effect of the gamification strategy on the entrepreneurial 

intention of the students. Furthermore, the Entrepreneurial Intention construct, despite being 

widely used in the literature, is a subjective behavioral scale, not necessarily materializing in 

entrepreneurial activity and entrepreneurial behavior in a future moment. Finally, 

generalizations must be adopted cautiously since the study covered just one institution. 

As avenues for future research, we suggest the construction of longitudinal data to 

assess the duration of the gamification effect after the end of the simulation. We also 

recommend the evaluation of other gamification tools and at different levels of education, as 

well as analyzing other innovative entrepreneurial education strategies, such as active 

methodologies and Action Learning. 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo principal apresentar uma síntese da produção 
científica sobre educação para o empreendedorismo nos últimos anos. A pesquisa se utilizou de 
uma revisão bibliométrica, baseada em artigos de língua inglesa publicados na Web of Science 
durante o período de janeiro de 2010 a junho de 2021, na qual observou-se a evolução anual 
crescente de pesquisas sobre o tema. A área da educação concentrou a maior quantidade de 
artigos e os principais públicos pesquisados estavam relacionados ao ambiente universitário. A 
China liderou a quantidade de coletas realizadas em seu território e o principal periódico 
observado a respeito da educação para o empreendedorismo foi o Education and Training. Duas 
instituições finlandesas se destacaram na quantidade de artigos publicados (Lappeenranta 
University of Technology e University of Turku), assim como dois autores se destacaram pelo 
mesmo aspecto (Alex Maritz e Timo Pihkala). 
 
Palavras-chave: Bibliometria. Educação para o empreendedorismo. Web of Science. Pesquisa 
Bibliométrica. 
 
1 Introdução 

 
O empreendedorismo vai além de iniciar um novo negócio ou administrar algo existente, 

ele está intimamente ligado à oportunidade, desde sua fonte, processos de descoberta, avaliação 
e exploração. Porém, em paralelo às oportunidades há a questão humana, que representa o 
conjunto de indivíduos que as descobrem, avaliam e exploram (SHANE; VENKATARAMAN, 
2000). 

De acordo com Shane (2012) vincular o estudo do empreendedorismo apenas à formação 
de empresas é uma visão limitada do potencial que a área pode explorar. A criação de um 
negócio é um arranjo organizacional muito específico para tratar de uma atividade que está 
presente e pode ser praticada pelos funcionários dentro das próprias organizações, conforme 
definido pelo intraempreendedorismo. 

A própria evolução da sociedade disseminou o conceito da Economia Empreendedora, 
reforçando a aplicação da educação para o empreendedorismo como combustível para o 
surgimento de uma nova geração de profissionais criativos e inovadores (SANTIAGO, 2009). 
Deste modo, o ensino do empreendedorismo possibilita transformar a aprendizagem dos alunos, 
resultando na criação de empregos, sucesso econômico, renovação e inovação para os 
indivíduos, que transbordam para toda a sociedade (LACKEUS, 2015). 

Conforme descrito por Katz (2003), o tema empreendedorismo vem sendo abordado nas 
instituições de ensino americanas desde 1947. No Brasil, as universidades são tidas como um 
ambiente ideal para que a disseminação da educação para o empreendedorismo (SCHAEFER; 
MINELLO, 2016), pois oferecem cursos que buscam desenvolver competências e habilidades 
para o empreendedorismo antes mesmo do processo de abertura de um negócio próprio 
(ROCHA; FREITAS, 2014), principalmente quando há presença de Centros de 
Empreendedorismo em seus campi (LIMA et al., 2015). 



 

 

Diante das informações compartilhadas a respeito da educação para o empreendedorismo, 
o objetivo da presente pesquisa é responder à seguinte questão: “Qual é o perfil das pesquisas 
e trabalhos publicados sobre educação para o empreendedorismo nos principais periódicos 
científicos internacionais?”. A partir da elaboração de uma revisão bibliométrica, este artigo se 
propõe a apresentar: a) a evolução quantitativa anual dos estudos sobre a temática; b) verificar 
em quais áreas estão concentradas o maior número de publicações; c) quais são os públicos de 
interesse; d) quais são os países que concentram a produção científica sobre o tema; e) quais 
foram os periódicos com os maiores números de artigos publicados; g) quais artigos possuem 
o maior número de citações; h) quais são as instituições de ensino que concentram as pesquisa 
no campo; i) quais são os autores que mais publicaram artigos no período pesquisado. Com o 
mapeamento das publicações no período estabelecido, será possível compreender o cenário 
atual da pesquisa sobre educação para o empreendedorismo e identificar oportunidades para 
pesquisas futuras. 

Além da introdução, a presente pesquisa está organizada em mais outras três sessões da 
seguinte forma: a Seção 2 contempla os procedimentos metodológicos do estudo, a Seção 3 
analisa e discute os resultados e, como encerramento, a Seção 4 apresenta as conclusões do 
estudo, seguida pelas referências bibliográficas. 
 
2 Procedimentos Metodológicos 

 
A presente pesquisa foi suportada por uma Bibliometria, cuja função foi organizar o 

conhecimento gerado a partir dos estudos publicados sobre educação para o empreendedorismo 
em uma base de dados, como forma de contribuir para o processo de investigação a respeito do 
tema selecionado (EASTERBY-SMITH; THORPE; JACKSON, 2002) e fornecer uma 
consolidação das pesquisas dessa área do conhecimento. 

Conforme apresentado por Cortés Vargas (2007), a Bibliometria contribui para a 
verificação dos resultados gerados pela ciência através de indicadores que envolvem a 
quantidade de documentos publicados, autores, número de citações, origem geográfica e demais 
elementos que estejam em conformidade com o objetivo da pesquisa em questão. 

A utilização de indicadores auxilia a verificação de características passadas e presentes, 
abrindo discussão para que novas pesquisas relevantes sejam desenvolvidas no futuro sobre 
áreas que estejam em expansão dentro da temática, assim como a verificação dos periódicos 
que concentram as publicações sobre o tema, bem como a produtividade dos autores e 
organizações (SENGUPTA, 1992). Portanto, esse tipo de pesquisa abre a possibilidade de 
examinar um assunto específico sob novas óticas que resultam em conclusões inovadoras 
(MARCONI; LAKATOS, 2002). 

O processo de pesquisa envolveu 6 etapas sequenciais, conforme ilustrado na Figura 1. 
 
Figura 1: Etapas da pesquisa 



 

 

 
Fonte: Elaborada pelos autores 
 
Durante a primeira etapa o escopo e o objetivo da pesquisa foram definidos. A segunda 

etapa consistiu na escolha da base de dados, cuja selecionada foi a Web of Science. Sua 
utilização foi definida devido à possibilidade de aplicar filtros de seleção mais refinados, além 
do volume extenso de conteúdos presentes na base (ABRIZAH et al., 2013). A qualidade dos 
materiais e periódicos publicados (CHADEGANI et al., 2013) também foram pontos cruciais 
para sua seleção da Web of Science. 

Durante a terceira etapa foi realizada a busca dos materiais relacionados ao tema 
pesquisado, por meio da ferramenta de pesquisa avançada presente na base de dados Web of 
Science. Devido a grande quantidade de materiais encontrados em filtragens básicas, conforme 
demonstrado na Tabela 1, foi utilizado como argumento de pesquisa o termo “Entrepreneurship 
Education” presente no título, resumo e palavras-chave de forma simultânea. Além do 
argumento de pesquisa, foram selecionados apenas artigos científicos publicados em língua 
inglesa entre janeiro de 2010 e 19 de junho de 2021, data da realização da coleta dos dados. O 
número de pesquisas encontradas após a filtragem foi de 298. Uma limitação presente nessa 
etapa foi a exclusão de trabalhos que não atenderam aos critérios estipulados na pesquisa 
avançada. 

 
Tabela 1: Resumo da pesquisa no banco de dados da Web of Science (2010-2021) 

Palavras-chave Campo Tipo de 
documento 

Idioma Quantidade 

“Entrepreneurship” AND “Education” Todos Todos Todos 6.968 
“Entrepreneurship” AND “Education” Tópico e título Todos Todos 1.566 

“Entrepreneurship Education” Título, resumo e 
palavras-chave Artigos Inglês 298 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados da Web of Science 
 
A quarta etapa consistiu no download de todos os materiais aprovados após a filtragem 

detalhada na etapa anterior. O material foi armazenado em uma pasta para posterior leitura de 
seus títulos, resumos e palavras-chave. Como forma de auxiliar a organização dos arquivos, os 
documentos foram numerados na mesma ordem da página de resultados da Web of Science, em 
uma sequência lógica dos mais recentes para os mais antigos. Durante a segunda parte dessa 
etapa foi realizada a leitura de todos os títulos e resumos, para que uma triagem dos materiais 
pudesse ser realizada, descartando os artigos não relacionados ao tema do estudo. A inserção 

Etapa 1: 
Esclarecimento do escopo 
da pesquisa e do objetivo 
do estudo. 

Etapa 2: 
Definição da base de 
dados de onde o material 
de pesquisa será baixado. 

Etapa 3: 
Definição das palavras-
chave, rótulos de campo, 
lógica booliana e 
restrições de resultados. 

Etapa 4: 
Coleta dos dados na base 
selecionada. 

Etapa 5: 
Tratamento bibliométrico 
dos dados. 

Etapa 6: 
Análise dos dados e 
desenvolvimento da 
bibliometria sobre 
Educação 
Empreendedora. 



 

 

dessas informações foi realizada em uma planilha contendo dados relevantes dos artigos 
filtrados para leitura futura. 

Durante a quinta etapa houve maior detalhamento na leitura dos artigos selecionados nas 
etapas anteriores e a compilação das informações em uma outra aba da planilha. Nesta aba 
foram concentradas as informações referentes aos recortes analíticos que serão explorados na 
próxima seção, a saber: ano de publicação, áreas do estudo, públicos de interesse, países 
estudados, periódicos, número de citações, instituições de ensino e publicações por pesquisador. 

Na sexta e última etapa, as informações contidas na planilha foram interpretadas. Os 
dados sobre as publicações referentes ao tema educação para o empreendedorismo publicados 
na base Web of Science, já organizados em planilha, foram analisados permitindo apresentar 
uma síntese dos estudos internacionais publicados entre 2010 e 2021. Após a apresentação dos 
resultados presentes na próxima seção, o material elaborado espera contribuir com 
pesquisadores que desejam iniciar pesquisas ou buscar informações sobre estudos já publicados 
a respeito da temática. 

 
3 Análise dos Resultados 
 

A análise dos resultados foi gerada a partir da interpretação dos dados coletados na 
pesquisa conforme os filtros e pré-definições descritos anteriormente. Todos os materiais 
coletados foram considerados úteis e adequados ao tema da revisão bibliométrica, totalizando 
298 artigos científicos. Nos itens seguintes serão apresentadas características relevantes das 
publicações filtradas de acordo com as seguintes categorias: evolução anual da quantidade de 
materiais, áreas categorizadas dos estudos, públicos pesquisados, países mais estudados, 
periódicos responsáveis, artigos mais citados, instituições de ensino com mais publicações e 
autores mais frequentes. 
 
3.1    Evolução histórica dos artigos 

Na Figura 2 é possível observar o cenário quantitativo anual em relação aos trabalhos 
publicados sobre Educação Empreendedora na plataforma Web of Science. 

 
Figura 2: Evolução histórica da quantidade de artigos publicados sobre educação para o 
empreendedorismo 

 
Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados da Web of Science 
 

3 4 3 7 7

27 31 28
42 41

72

33

0
10
20
30
40
50
60
70
80

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

 (a
té 

18
/06

)



 

 

Os materiais analisados compreenderam um período de aproximadamente 11 anos e meio, 
com início em janeiro de 2010 e término em 18 de junho de 2021. Verificou-se um aumento 
consistente na quantidade de artigos, principalmente quando se compara a primeira com a 
segunda metade dos anos 2010. 

Na primeira metade da década, compreendida entre os anos de 2010 e 2015, observou-se 
que 51 artigos foram publicados durante o período, totalizando cerca de 17% do total analisado. 
Verificou-se que na segunda metade da década, compreendida entre os anos de 2016 e 2020, 
foi possível observar um total de 214 artigos científicos publicados, o que representou 
aproximadamente 71,6% do total. Caso a lente esteja apontada apenas para os artigos 
publicados no primeiro semestre de 2021, momento no qual a coleta de dados foi realizada, 
foram encontrados 33 trabalhos que representam cerca de 11,4% do total. Tal número foi 
proporcionalmente similar ao encontrado no ano anterior, sugerindo que o número de artigos 
publicados durante o ano completo de 2021, possivelmente, será equivalente ou até mesmo 
superior ao período compreendido em 2020 e que representou a maior quantidade de artigos em 
um só ano. 

A partir da observação dos dados, porcentagens e variações quantitativas dos artigos a 
respeito da educação para o empreendedorismo, concluiu-se que a temática concentrou 
crescimento, o que pode ser interpretado como um interesse crescente pelo tema, bem como 
uma ampliação das dimensões analisadas, sinalizando que se trata de uma área que possui 
necessidades atuais e oportunidades futuras de novos estudos em um cenário global. 

 
3.2    Áreas categorizadas dos estudos 

Analisando-se a distribuição dos artigos por área dos periódicos em que foram publicados, 
identificou-se as áreas de conhecimento nas quais os pesquisadores escolheram publicar os 
achados de suas pesquisas. A Tabela 2 concentra as principais áreas categorizadas. 

 
Tabela 2: Principais áreas categorizadas 

Área Quantidade de 
publicações 

Educação 129 
Negócio 90 
Gestão 58 
Economia 17 
Psicologia Multidisciplinar 14 
Ciências Ambientais 13 
Estudos Ambientais 9 
Tecnologia da Ciência 
Verde Sustentável 9 

Estudos de 
Desenvolvimento 7 

Disciplinas Científicas da 
Educação 7 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados da Web of Science 
 
A partir de um relatório gerado pela própria base de dados, observou-se que os estudos 

referentes à educação para o empreendedorismo estavam categorizados em um total de 34 áreas 
de conhecimento. Tal número elevado evidencia o alcance do tema, apresentando que a 
educação para o empreendedorismo não se restringe às áreas de educação ou de 
empreendedorismo, por exemplo. 



 

 

A área de Educação concentrou a maior quantidade de publicações, contendo cerca de 
43,1% do total. Pela busca estar relacionada à educação para o empreendedorismo, era esperado 
que os pesquisadores em educação produzissem artigos a partir de uma diversidade de 
interesses a respeito do tema, desde métodos de aprendizagem para a educação para o 
empreendedorismo, até discussões sobre currículos e efetividade dos processos de educação em 
si. 

Na sequência, as áreas de Negócio e Gestão estiveram presentes, respectivamente, em 
30,1% e 13,4% dos artigos analisados. Uma interpretação plausível é referente ao ensino e 
disseminação do empreendedorismo estarem presentes desde seu início principalmente nas 
escolas de Administração e Negócios. 

Verificou-se o estudo em áreas que não são popularmente relacionadas à educação para 
o empreendedorismo. Nesse contexto, podem ser citados o ensino do empreendedorismo para 
os alunos de artes a partir das disciplinas criativas (DAMÁSIO; BICACRO, 2017)); o 
entendimento dos alunos de engenharia a respeito da temática e sua transformação em 
empreendedores (HOLZMANN; HARTLIEB; ROTH, 2018; HUANG-SAAD; CELIS, 2017) 
e educação para o empreendedorismo nas áreas de turismo e hotelaria (AHMAD, 2015; NDOU; 
MELE; DEL VECCHIO, 2019). 

 
3.3    Público de interesse das pesquisas publicadas 

A leitura dos resumos possibilitou o entendimento acerca do perfil do público de interesse 
pesquisado, ou seja, em qual grupo de pessoas a coleta de dados foi realizada e trouxe 
informações a respeito de quais eram os públicos de interesse dos pesquisadores, a saber: 
estudantes universitários, as instituições de ensino superior, os professores e/ou educadores e 
os empreendedores. A Tabela 3 agrupa os principais públicos analisados pelas pesquisas 
filtradas. 

 
Tabela 3: Principais perfis de públicos estudados nas pesquisas 

Público pesquisado Quantidade 
de artigos 

Estudantes universitários 114 
Instituições de ensino superior 29 
Professores e educadores 21 
Empreendedores 19 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados da Web of Science 
 
Observou-se que os artigos publicados sobre educação para o empreendedorismo 

coletaram dados de diversas fontes além da revisão de documentos e pesquisas realizadas 
anteriormente, dentre elas: adolescentes, arquitetos, centros de empreendedorismo, cursos, 
diretores, educadores, empreendedores, empresas familiares, ensino profissionalizante, escolas 
primárias, escola de ensino médio, escolas públicas, especialistas, estagiários, estudantes de 
diferentes níveis, franqueados, incubadoras, indígenas, instituições de ensino superior, 
laboratórios de inovação, líderes governamentais, mentores, migrantes, pais, plataformas EAD, 
professores de diversos níveis, programas de empreendedorismo e refugiados. Tal diversidade 
nos respondentes das pesquisas sugere o alcance e o amplo interesse no tema. 

Diante dessa amplitude, foi possível destacar os artigos que tiveram como respondentes 
das pesquisas os estudantes universitários, sejam de graduação ou pós-graduação, totalizando 
114 artigos e representando aproximadamente 38,2% do total. Quando a fonte de coleta estava 



 

 

vinculada à alguma instituição de ensino superior, seja ela faculdade, centro universitário ou 
universidade, o número encontrado foi de 29 publicações, representando 9,7%. Portanto, ao 
agruparmos apenas esses 2 públicos relacionados ao ensino superior (estudantes e instituições 
de ensino), foi possível verificar que quase 48% dos materiais tinham como objetivo claro 
coletar informações diretamente no contexto universitário. 

Estudos que tiveram como fonte primária de coleta de dados os professores e educadores, 
representaram 7% do total analisado. Artigos nos quais o principal público estudado foram os 
empreendedores, sejam eles sociais ou não, representaram 6,3%. 

 
3.4    Países mais estudados 

Além da compreensão acerca do perfil de público estudado, a pesquisa se concentrou em 
verificar onde a coleta foi realizada, ao invés de analisar o país de origem do artigo em si. A 
Tabela 4 concentra os países que receberam a maior parcela dos estudos observados na revisão. 

 
Tabela 4: País em que os dados de pesquisa foram coletados 

Área Quantidade de 
publicações 

China 31 
Finlândia 16 
Estados Unidos 15 
Nigéria 14 
Reino Unido 14 
Suécia 10 
Espanha 8 
Índia 8 
Itália 8 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados da Web of Science 
 
Na análise referente aos países mais estudados nas pesquisas publicadas, observou-se uma 

forte liderança da China, que apresentou um quantitativo em seu território muito superior aos 
demais, com quase o dobro de estudos recebidos se comparado à Finlândia, segunda colocada 
na listagem quantitativa. Para a melhor compreensão de suas trajetórias, foi realizada uma 
análise entre esses 2 países a partir da Figura 3, que concentra a evolução anual dos estudos 
observados em cada localidade. 

 
Figura 3: Evolução anual dos principais países estudados nos materiais 
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Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados da Web of Science 
 
No caso da Finlândia, existe uma constância nas pesquisas desde 2011, tendo como 

número máximo 4 pesquisas coletadas em 2015. A reforma curricular implementada no país 
durante o início do século XXI consistiu em uma mudança de mentalidade em relação à 
educação para o empreendedorismo, a qual seria integrada em diversas outras áreas e não 
apenas ser visto como um tema (SEIKKULA-LEINO, 2011). 

Esse diferente status concedido à educação para o empreendedorismo precisou também 
ser trabalhado junto aos professores finlandeses, pois a nova temática não era compreendida 
por grande parte deles, devido à ausência da compreensão tanto da educação quanto das práticas 
empreendedoras (SEIKKULA-LEINO et al., 2010). A inserção de atores externos no ambiente 
escolar, excursões a empresas, utilização de métodos de aprendizagem experiencial de forma 
frequente e incubação de projetos foram formas encontradas de tornar o empreendedorismo na 
educação mais palpável não apenas para os alunos, mas também para os próprios educadores 
(SEIKKULA-LEINO; SATUVUORI; HANNULA, 2015). 

A respeito do cenário chinês, a revisão detectou que o primeiro artigo publicado foi 
apenas em 2014, porém a partir de 2016 houve um crescimento constante e, em certos 
momentos, exponencial. O país foi estudado em 12 publicações apenas durante o ano de 2020, 
o que se apresenta como um número impressionante, principalmente em comparação com os 
outros países presentes na Tabela 4. Caso seja considerado apenas o quantitativo referente ao 
ano mencionado, a China, em apenas 12 meses, obteve um número superior aos estudos 
coletados na Suécia, Índia, Espanha ou Itália durante um intervalo superior a 10 anos. 

Parece paradoxal que um país com restrições de liberdade política e econômica se 
apresente, pelo menos no aspecto quantitativo, como a principal fonte de conhecimento a 
respeito da educação para o empreendedorismo. Porém, de acordo com o estudo de Audretsch 
e Fielder (2021) que analisou a situação do empreendedorismo no Vietnã e realizou fortes 
conexões com o cenário encontrado na China, o estabelecimento de uma cultura pró-
empreendedorismo e as mudanças na extensão da liberdade político-econômica, fazem com que 
a educação para o empreendedorismo, que possui a democracia e liberdade como pré-requisitos, 
prospere mesmo em ambientes incomuns. 

Como exemplo, em 2010 o Ministério da Educação da China emitiu o primeiro 
documento nacional a respeito da promoção do desenvolvimento da educação para o 
empreendedorismo, fornecendo metas e prática desse tipo de educação, principalmente para 
faculdades e universidades. De acordo com Lin e Xu (2017), a educação para o 
empreendedorismo na China está relacionada ao crescimento da oferta de produtos e serviços, 
que sofreu influência da criação de centros de pesquisa universitários e projetos-piloto 
promovidos pelo governo local no início dos anos 2000. 

Conforme verificado por Zheng (2018), que realizou uma revisão sistemática em 
diferentes bases de dados, foram encontradas diferenças claras entre os estudos chineses 
realizados entre os períodos de 1999-2009 e 2010-2017. Enquanto no período mais antigo o 
país se encontrava em uma etapa de exploração do tema, com divergência e certo 
individualismo por parte dos autores, no período mais recente o campo da pesquisa se 
concentrava em uma etapa avançada, com direcionamentos à situação real chinesa e 
convergência entre pesquisadores, com grupos sendo formados em prol da construção de 
conhecimento a respeito da educação para o empreendedorismo. 

 



 

 

3.5    Principais periódicos 
Referente às fontes responsáveis por publicarem os 298 artigos sobre educação para o 

empreendedorismo, foram encontrados 122 periódicos. Os journals foram tabulados 
separadamente e a Tabela 5 concentra os que concentravam as maiores quantidades de materiais 
analisados na pesquisa. 

 
Tabela 5: Principais periódicos com conteúdos sobre educação para o empreendedorismo 

Periódico Quantidade de 
publicações 

Education and Training 37 
Industry and Higher Education 23 
Frontiers in Psychology 12 
International Journal of Management 
Education 9 

Studies in Higher Education 9 
Sustainability 9 
International Journal of Entrepreneurial 
Behavior Research 7 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados da Web of Science 
 
Observou-se uma grande quantidade de periódicos responsáveis por publicações em 

inglês acerca do tema, totalizando 122 journals. Grande parte dos periódicos, 96 no total, 
publicaram até 2 artigos sobre a temática estudada. Como forma de sintetizar os periódicos mais 
relevantes, a Tabela 5 concentra as 7 revistas que possuíam 7 ou mais artigos publicados e, 
somente esses journals, foram responsáveis por cerca de 35,4% de todo o material analisado. 

Produzido pela editora Emerald, o periódico Education and Training se destacou com 37 
publicações, que corresponderam a aproximadamente 12,4% do total encontrado. A revista, que 
aborda o cenário vinculado à educação, treinamento, emprego, aprendizagem e 
empregabilidade, principalmente relacionada ao público mais jovem, possuía JCR (1.791) e 
Índice H (62) como fatores de impacto. 

Outro periódico destacado foi o Industry and Higher Education, que concentrou um total 
de 23 artigos publicados, ou seja, 7,7% do total. A revista publicada pela Sage, se concentra nas 
relações entre ensino superior, empresas e indústria, examinando a partir dessa interação o 
desenvolvimento regional, ecossistema de inovação e empreendedorismo. O JCR (1.288) 
observado foi inferior ao Education and Training, assim como seu Índice H (21). 

O terceiro periódico mais relevante foi o Frontiers in Psychology publicado pela suíça 
Frontiers Media desde 2010, concentrando 4% do total dos artigos verificados. Reconhecido 
como o maior jornal no campo da psicologia, aborda questões relacionadas à filosofia, 
neurociência, compreensão da natureza e sociedade. Seu impacto foi analisado a partir do JCR 
(2.067) e Índice H (95). 

Corroborando os achados anteriores, a análise do perfil dos periódicos mais relevantes 
complementou a interpretação que a educação para o empreendedorismo é um tema amplo, 
cujos resultados de pesquisa estão sendo publicados em periódicos de diversas áreas de estudo. 

 
3.6    Artigos mais citados 

Como forma de verificar a relevância dos artigos encontrados, foi utilizada como métrica 
a quantidade de citações relacionadas aos materiais. A Figura 5 ilustra a quantidade de citações 
bem como o quantitativo de artigos presentes em cada faixa definida. 



 

 

 
Figura 4: Quantidade de citações x Quantidade de artigos 

 
Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados da Web of Science 
 
Devido ao grande número de citações encontradas, totalizando 4.058 vinculadas aos 298 

materiais verificados, foram determinadas 7 faixas para análises: artigos com nenhuma citação, 
1 a 4 citações, 5 a 10 citações, 11 a 20 citações, 21 a 50 citações, 51 a 100 citações e 101 ou 
mais citações. 

Observou-se que a faixa referente aos artigos com nenhuma citação concentrou 65 ou 
22% do total verificado. Porém, os artigos com 1 a 4 citações (107) e 5 a 10 citações (52) 
estabeleceram a faixa predominante, representando cerca de 54% do total analisado. Artigos 
entre 11 e 100 citações, que compreenderam 3 faixas estabelecidas na análise, totalizaram 66 
artigos ou 22% do total. Como esperado, a faixa que concentrava os artigos com mais de 101 
citações representou a menor fatia, com 8 materiais ou 2% do total. 

Os artigos considerados mais relevantes, necessitavam de um detalhamento como forma 
de compreender por que os estudos se tornaram referências na área. A Tabela 6 apresenta os 3 
artigos mais citados, bem como seus autores, ano de publicação e quantidade de citações 
unitária. 

 
Tabela 6: Artigos mais citados 

Artigo Autores Ano Citações 
The impact of entrepreneurship education on 

entrepreneurship skills and motivation 
Hessel Oosterbeek, Mirjam 
van Praag, Auke Ijsselstein 2010 497 

Examining the formation of human capital in 
entrepreneurship: A meta-analysis of 
entrepreneurship education outcomes 

Bruce C. Martin, Jeffrey J. 
McNally, Michael J. Kay 2013 445 

Personal views on the future of 
entrepreneurship education Alain Fayolle 2013 236 

Total   1178 
Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados da Web of Science 
 
Em um primeiro momento verificou-se que os artigos considerados mais relevantes foram 

escritos em um período anterior ao ano de 2013, representando 29% de todas as citações 
relacionadas às 298 pesquisas encontradas. Os artigos trabalham e contribuem de forma diversa 
para o conhecimento na área, principalmente no que tange a efetividade da educação para o 
empreendedorismo e como podem ser dados os próximos passos na busca por mais qualidade. 

101 ou + citações; 8 51 a 100 citações; 10

21 a 50 citações; 23

11 a 20 citações; 33

5 a 10 citações; 52

1 a 4 citações; 107

0 citações; 65



 

 

O artigo mais citado obteve uma média de 41,17 citações por ano. O trabalho analisou o 
impacto de um programa voltado para o empreendedorismo aplicado em estudantes holandeses, 
utilizando o Escan como ferramenta para medir as competências empreendedoras dos alunos, 
em teste de auto-avaliação muito utilizado nos Países Baixos (OOSTERBEEK; VAN PRAAG; 
IJSSELSTEIN, 2010). 

As conclusões estão relacionadas à falta de resultados esperados em relação ao contexto 
apresentado, tanto nas competências empreendedoras quanto na intenção empreendedora, que 
pode ter sido gerada a partir de perspectivas mais realistas dos alunos sobre si mesmo e o papel 
de um empreendedor. Outros pontos destacados no artigo e que podem ter contribuído para os 
resultados aquém do esperado estão relacionados à participação obrigatória no programa, alta 
exigência de tempo e esforço por parte dos estudantes, assim como o alto número de alunos por 
grupo, dificultando o aprendizado ativo dos participantes (OOSTERBEEK; VAN PRAAG; 
IJSSELSTEIN, 2010). 

O segundo artigo mais citado, com 49,11 menções por ano, buscou em 42 estudos 
realizados anteriormente, conexões entre a Educação e Treinamento de Empreendedorismo 
com a criação de mais ou melhores empreendedores. A partir da fundamentação na Teoria do 
Capital Humano, que prevê melhores desempenhos dos indivíduos que possuam níveis 
superiores de conhecimento, habilidades e competências, os autores identificaram que a 
Educação e Treinamento de Empreendedorismo está positivamente: associada a ativos de 
capital humano relacionados ao empreendedorismo; associada aos resultados do 
empreendedorismo; percepções positivas sobre empreendedorismo e intenções de se tornar 
empreendedor (MARTIN; MCNALLY; KAY, 2013). 

Porém, a falta de qualidade observada em 31 dos 42 estudos analisados, tendem a 
supervalorizar os efeitos da Educação e Treinamento de Empreendedorismo, concluindo que a 
falta de metodologia e mensuração adequadas tendem a exagerar os efeitos dos programas 
avaliados anteriormente (MARTIN; MCNALLY; KAY, 2013). 

O terceiro artigo mais citado, cujo número médio de citações anual é de 26,11, realizou 
uma análise profunda acerca dos conceitos e representa um ensaio de acordo com a experiência 
do autor, principalmente a partir de impressões pessoais coletadas em 3 revisões realizadas 
anteriormente: entre 1984 e 2011 focada na educação para o empreendedorismo com a 
interpretação de aproximadamente 100 artigos; entre 2004 e 2012 tendo como foco o impacto 
da educação para o empreendedorismo na pós-graduação, com a utilização de 102 artigos; e, 
por último, a revisão acerca da intenção empreendedora, a partir da análise de 220 artigos 
publicados entre 2006 e 2012 (FAYOLLE, 2013). 

O autor apresenta um modelo de ensino que inicia no nível filosófico, no qual é necessário 
definir questões ligadas aos educadores de empreendedorismo, desde sua experiência 
empreendedora até a parte ética. A continuação do modelo aborda o nível didático, seja no 
público-alvo da educação para o empreendedorismo, seus objetivos, conteúdos, métodos e 
avaliação. Além dos pontos relacionados aos 2 níveis do modelo de ensino, o autor observou 
fragmentação nas pesquisas sobre o tema e ausência de teoria, abordagem crítica e legitimidade 
(FAYOLLE, 2013). 

Como conclusão de seu artigo, Fayolle (2013) defende que a educação para o 
empreendedorismo precisa ser relevante, consistente e útil para toda a sociedade na qual está 
inserida. Por isso, seus resultados precisam estar alinhados e atender as necessidades sociais de 
todos os envolvidos. 

 



 

 

3.7    Instituições de ensino com mais publicações 
Os estudos analisados eram oriundos de diversas regiões do mundo e realizados por 

instituições de ensino presentes em vários países. A Tabela 7 destaca as instituições 
responsáveis pelo maior número de artigos publicados bem como seus países de origem. 

 
Tabela 7: Instituições com mais publicações 

Instituição País Quantidade 
de artigos 

Lappeenranta University of Technology Finlândia 6 
University of Turku Finlândia 6 
La Trobe University Austrália 5 
University of Pretoria África do Sul 5 
University of Salento Itália 5 
Chalmers University of Technology Suécia 4 
London South Bank University Inglaterra 4 
University of Ottawa Canadá 4 
University of Plymouth Inglaterra 4 
University of Tartu Estônia 4 
University of Wolverhampton Inglaterra 4 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados da Web of Science 
 
Durante a análise, verificou-se que 427 instituições de ensino superior presentes em todos 

os continentes publicaram os resultados de suas pesquisas em periódicos indexados no Web of 
Science. A grande maioria, 333 instituições, esteve representada em 1 publicação sobre o tema, 
63 instituições em 2 artigos e 20 instituições em 3 pesquisas. Caso seja realizada a soma dessas 
universidades, a totalização foi de 416 instituições de ensino presentes no intervalo de 1 a 3 
publicações sobre educação para o empreendedorismo. Por isso, as instituições com o mínimo 
de 4 publicações foram listadas na Tabela 4, demandando uma análise mais aprofundada. 

O primeiro ponto verificado foi o continente originário das instituições listadas, no qual 
houve uma clara predominância da Europa com 8 universidades dentre as 11 listadas, com o 
complemento das demais instituições pertencentes à América do Norte (1), África (1) e Oceania 
(1). Verificou-se a concentração dos estudos em determinadas universidades, sugerindo uma 
possível liderança nas pesquisas sobre o tema em sua região geográfica. Nesse aspecto foram 
destacadas as 2 universidades finlandesas presentes na lista e que estiveram vinculadas a 6 
publicações cada: Lappeenranta University of Technology e a University of Turku. 

A Lappeenranta University of Technology foi fundada em 1969, é sediada na cidade que 
leva o mesmo nome e possui como desafios-chave desenvolver conhecimento nas áreas de 
energia limpa, economia circular, gestão sustentável e empreendedorismo. A universidade 
fomenta a LUTES (Laapeenranta University of Technology Entrepreneurship Society), uma 
organização liderada por estudantes e aberta para toda a população regional com o objetivo de 
desenvolver a atitude empreendedora dos habitantes e o ecossistema de empreendedorismo 
local, principalmente relacionado às startups. 

Além dos aspectos apresentados, a universidade possui um grupo de pesquisa focado em 
estudos sobre empreendedorismo, principalmente no ecossistema de micro e pequenas 
empresas e empreendedorismo cooperativo. Os temas de pesquisa são diversos e abordam a 
inovação, processo empreendedor, novos modelos de negócio, colaboração, empreendedorismo 
dentro das organizações, dentre outros. 



 

 

Em um caminho similar, a University of Turku, fundada em 1920, tem em sua cultura ser 
uma universidade para o empreendedorismo, na qual o tema é discutido sob diversas formas e 
de maneira transversal. Por meio do Departamento de Gestão e Empreendedorismo, 3 
disciplinas são oferecidas por especialistas: Gestão e Organização, Ciência dos Sistemas de 
Informação e Empreendedorismo. 

A instituição se posiciona como a mais ativa unidade de pesquisas em empreendedorismo 
da Finlândia e suas publicações são concentradas nas questões relacionadas ao 
empreendedorismo em conjunto com novos modos de trabalho, comportamento empreendedor 
e crescimento do negócio. 

 
3.8    Publicações por pesquisador 

Com o objetivo de complementar e mapear de forma mais completa o cenário acadêmico 
referente às publicações científicas sobre educação para o empreendedorismo, analisou-se os 
autores mais relevantes no aspecto quantitativo. A Tabela 8 concentra o nome e filiação, além 
de enumerar a quantidade de publicações dos autores mais encontrados. 

 
Tabela 8: Autores presentes no maior número de publicações 

Autor Filiação Quantidade de 
publicações 

Alex Maritz La Trobe University 5 
Timo Pihkala Lappeenranta University of Technology 5 
Elena Ruskovaara Lappeenranta University of Technology 4 
Giustina Secundo University of Salento 4 
Robin Bell University of Worcester 4 
Vanessa Ratten La Trobe University 4 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados da Web of Science 
 
Durante a coleta de dados dos 298 artigos pesquisados, encontrou-se 205 autores 

diferentes responsáveis por tais publicações. A ampla maioria, contabilizando 155 
pesquisadores, publicou apenas um artigo. Além dos dados apresentados a respeito da 
quantidade de autores responsáveis por artigos unitários, os outros números coletados foram os 
seguintes: 26 autores estiveram presentes em 2 artigos, 18 estiveram presentes em 3, 4 
pesquisadores foram responsáveis por 4 artigos e 2 autores originaram 5 trabalhos a respeito da 
educação para o empreendedorismo. 

A Tabela 8 concentra exatamente os 2 últimos grupos citados, ou seja, pesquisadores 
responsáveis por 4 ou mais pesquisas. Na lista estão presentes 6 autores oriundos de 4 
instituições de ensino superior localizadas nos seguintes países: Austrália, Estados Unidos, 
Finlândia e Itália. Observou-se a concentração que alguns autores possuíam nos artigos 
publicados, impactando diretamente na quantidade de pesquisas geradas pela instituição de 
ensino da qual faziam parte.  

Como exemplo foi possível verificar que a Lappeenranta University of Technology, 
instituição finlandesa e detentora da maior quantidade de artigos publicados na área, é o local 
de trabalho de Timo Pihkala e Elena Ruskovaara. Os 2 pesquisadores desenvolveram diversos 
artigos em conjunto, tendo como foco analisar a implementação da educação para o 
empreendedorismo como prática pedagógica na educação básica. Timo possui um trabalho com 
outros pesquisadores, este relacionado aos paradoxos presentes na interação entre escola e 
empresa. 



 

 

No mesmo sentido da Lappeenranta University of Technology, a australiana La Trobe 
University, foi diretamente impactada pela quantidade de materiais gerados pelos autores Alex 
Maritz e Vanessa Ratten. Porém, diferentemente do que foi analisado na dupla finlandesa, os 
pesquisadores australianos não realizaram pesquisas em conjunto. Os artigos de Alex Maritz 
buscam principalmente analisar programas de educação para o empreendedorismo, como 
também a prática da educação empreendedora com os indígenas e abordagem para a 
aprendizagem da educação empreendedora aliada ao ambiente empresarial. 

A pesquisadora Vanessa Ratten detalha quais caminhos da educação para o 
empreendedorismo podem ser explorados futuramente, bem como o impacto da COVID-19 na 
disseminação da educação para o empreendedorismo e os efeitos da educação para o 
empreendedorismo em empresas familiares. 
 
4    Considerações finais 

 
Esta pesquisa analisou 298 artigos científicos a respeito da temática educação para o 

empreendedorismo publicados em língua inglesa e presentes na base de dados Web of Science. 
Após a interpretação dos artigos identificados na base, observou-se um crescimento anual 
consistente no número de pesquisas sobre educação para o empreendedorismo, culminando com 
a publicação de 72 artigos sobre o tema apenas durante o ano de 2020. 

A análise possibilitou verificar que as áreas de “Educação” e “Negócios” concentraram 
a maior parte dos artigos identificados. Os estudantes universitários foram o público de interesse 
em 38,2% dos artigos. No que diz respeito à origem da coleta de dados, a China foi o país com 
o maior número de levantamentos realizados em seu território, resultando em 31 artigos com a 
ampla maioria publicada a partir de 2016. 

Verificou-se uma grande quantidade de periódicos responsáveis por publicações a 
respeito da temática, porém 3 journals possuíam mais de 10 publicações sobre educação para o 
empreendedorismo no período analisado, com perfis relacionados à pesquisas nas áreas da 
educação, indústria e psicologia. 

A quantidade de instituições de ensino responsáveis pelo estudo se mostrou ampla, 
totalizando 427 ao redor do mundo. Nesse caso, a grande maioria foi responsável por até 3 
materiais publicados e não houve discrepância entre as primeiras colocadas no aspecto 
quantitativo. No que diz respeito aos autores mais frequentes, observou-se um cenário similar 
ao das instituições de ensino, no qual a ampla maioria estava presente em no máximo 3 artigos, 
sendo que os autores com o maior número de materiais publicados totalizaram 5 cada. 

Os pesquisadores da Finlândia, que se mostraram focados na área da educação básica, 
e Austrália, com trabalhos direcionados na análise da formação de empreendedores para a 
criação de negócios, se destacaram no cenário quantitativo de artigos, em que também se 
verificou um trabalho mais perene e com número de publicações equilibradas ao longo do 
período. 

Encontrou-se uma pulverização na quantidade de citações de cada material, porém as 3 
publicações mais referenciadas representaram mais de ¼ do total das citações totais. Dois dos 
artigos mais citados e construídos a partir de métodos científicos, abordaram a questão da 
efetividade da educação para o empreendedorismo através da análise de documentos e pesquisa 
de campo. 

O outro texto norteador, elaborado por Fayolle (2013), se diferenciou dos demais por se 
tratar de um artigo em forma de ensaio, no qual o autor interpreta pesquisas próprias anteriores 



 

 

com o intuito de apresentar sua visão futura na pesquisa do tema, concluindo que a avalição da 
contribuição da educação para o empreendedorismo é o grande desafio a ser superado. 
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Resumo 

A Economia Circular (EC) é baseada em um sistema de produção regenerativo que minimiza 

a entrada de matérias primas, o desperdício de recursos naturais, a diminuição dos gastos 

energéticos e tem como meta a sustentabilidade. Os empreendedores podem estar envolvidos 

em práticas mais sustentáveis para mudar o modelo de negócios na transição para EC. Esta 

revisão da literatura mapeou os principais temas inter-relacionados a EC e empreendedorismo 

nos modelos de negócios para transição para uma economia mais sustentável. Empregou-se o 

método qualitativo com abordagem descritiva e exploratória em uma amostra de 224 artigos 

coletados nas bases de dados Web of Science até 2021. Os principais artigos apresentaram os 

conceitos de EC nos processos industriais, seja por reutilização, redução de consumo, ou 

reciclagem de resíduos rumo aos modelos de negócio circulares. O estudo contribuiu para 

compreensão sobre a EC e o empreendedorismo nos modelos de negócios rumo à 

sustentabilidade.  

 

Palavras-chave: Economia circular. Empreendedorismo. Sustentabilidade. Modelos de 

negócios. 

1. Introdução 

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu a partir dos debates seguintes à 

publicação do relatório Brundtland em 1987. O relatório preconizou que o desenvolvimento 

presente não deveria comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem suas 

próprias necessidades (Brundtland et al., 1987). Considerando esse paradigma da 

sustentabilidade, surge a Economia Circular (EC) como uma iniciativa que tem como objetivo 

dissociar o crescimento econômico da exploração e esgotamento dos recursos naturais 

(Kuzma et al., 2020). 

A EC possui papel fundamental do ponto de vista de desenvolvimento sustentável 

(Geissdoerfer et al., 2020), pois trata-se de uma importante alternativa ao modelo de produção 

convencional, conhecido como sistema econômico linear, que possui como premissas o 

sistema take-make-use-despose (pegar-fazer-usar-descartar) em que os objetivos econômicos 

dão pouca importância as questões sociais e ambientais (Sauvé et al., 2016). O atual sistema 

linear de produção tem se tornando inviável, tendo em vista que causa a deterioração dos 

ecossistemas e o esgotamento dos recursos naturais (Fischer & Pascucci, 2017). 

Contrapondo o atual sistema linear de produção, a EC preconiza o aproveitamento 

total dos recursos extraídos da natureza. O sistema de produção segundo o modelo de EC 
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permite a reutilização dos produtos e materiais continuamente, por meio da desaceleração, 

fechamento e redução dos ciclos de produção. Além disso, o uso mais eficiente de produtos e 

materiais contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) para o meio 

ambiente, bem como minimiza a quantidade de resíduos enviados aos aterros sanitários e 

produtos descartados prematuramente (Bocken et al., 2016).  

A EC estabelece que estes recursos devam ser mantidos em circulação nos processos 

produtivos num fluxo cíclico (Sehnem et al., 2021), que permite que as organizações 

implementem operacionalmente o desenvolvimento sustentável (Sauvé et al., 2016). Para isso, 

as organizações necessitam modificar os seus modelos de negócios rumo à EC visando o 

reaproveitamento das matérias primas e produtos, e a não geração de resíduos para o meio 

ambiente (Geissdoerfer et al., 2017).  

A transição para uma EC representa uma mudança sistêmica na organização com o 

objetivo de minimizar os impactos da atual economia linear de modo que seja possível 

construir resiliência de longo prazo e estabelecendo e identificando oportunidades econômicas 

e de negócios, bem como retribuir à sociedade e a natureza com benefícios sociais e 

ambientais (MacArthur, 2015). Assim, ações empreendedoras  podem contribuir para sanar as 

falhas ambientais, já que empreendedores sustentáveis são capazes de defender mudanças 

estruturais nas instituições que permitem a identificação e exploração de oportunidades mais 

sustentáveis (Suchek et al., 2022). 

Nesse sentido, tendo em vista que os empreendedores são definidos como indivíduos 

capazes de identificar e explorar oportunidades, recombinando recursos que podem resultar 

em novos produtos, processos, métodos de produção, bem como novos modelos de negócios e 

novas formas de organização (Schumpeter, 1934), levando em conta que o empreendedorismo 

deriva da assunção de riscos frente às incertezas (Knight, 1921). Ao passo que as incertezas 

circundam as questões ambientais, a transição em direção à EC pode representar importantes 

oportunidades para as atividades empreendedoras (Suchek et al., 2022). 

A pesquisa no contexto da EC tem recebido particular atenção nos últimos anos, o que 

pode ser evidenciado em algumas revisões realizadas abordando perspectivas distintas, como 

por exemplo, revisões relacionadas ao conceito de EC (Homrich et al., 2018; Kirchherr et al., 

2017), as cadeias de suprimentos (MahmoumGonbadi et al., 2021; Masi et al., 2017), os 

modelos de negócios (Centobelli et al., 2021; Hina et al., 2022), a indústria 4.0 (Agrawal et 

al., 2021; Awan et al., 2021; Rosa et al., 2020), a inovação (de Jesus et al., 2019; Suchek et 

al., 2022), dentre outros. Entretanto a pesquisa de EC ainda é fragmentada, e um desafio em 

especial está relacionado à pesquisa de EC de uma perspectiva empreendedora (Brendzel-

Skowera, 2021). 

Na literatura, os estudos relacionados aos modelos de negócios circulares (CBM) 

concentram-se nas grandes corporações estabelecidas (Henry et al., 2020).  A adoção desses 

modelos de negócios de EC deve ser estudada para verificar se essas práticas estão sendo 

adotadas e como as empresas estão lidando com a efetivação desses modelos. A evolução 

constante do conhecimento nos estudos e pesquisas sobre a EC nos modelos de negócios 

empreendedores contém lacunas de pesquisa a serem exploradas (Brendzel-Skowera, 2021). 

Assim, o presente estudo pretende verificar: Como a Economia Circular está sendo 

incorporada nos negócios empreendedores? O propósito da pesquisa é trazer uma abordagem 

qualitativa para avaliar a Economia Circular (EC) no empreendedorismo por meio do 

levantamento bibliográfico. 
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Este artigo está estruturado da seguinte maneira: a introdução descrita nesta seção, a 

segunda seção aborda o referencial teórico relacionado ao tema; a terceira seção apresenta os 

procedimentos metodológicos empregados; a quarta seção apresenta e discute os resultados; e 

a quinta seção apresenta as considerações finais da pesquisa. 

 

2. Empreendedorismo e Economia Circular  

O empreendedorismo é definido por Shane e Venkataraman (2000, p. 218) como: ―o 

processo em que oportunidades para criar bens e serviços futuros são descobertas, avaliadas e 

exploradas‖. Para os autores, essa definição não restringe que o empreendedor seja descrito 

exclusivamente como fundador de novas empresas, ele pode ser um empresário estabelecido 

que busca e identifica oportunidades para criação e desenvolvimento de novos serviços, 

processos ou produtos. 

O empreendedorismo, segundo Shane et al. (2003), pode ser considerado um processo 

criativo, em que o empreendedor reorganiza recursos e se envolve em atividades criativas. 

Schumpeter (1942) destacou que o empreendedor é importante para o desenvolvimento 

econômico, pois é capaz de introduzir novas contribuições no mercado (Ferreira et al., 2019). 

Além disso, o empreendedorismo também é destacado como o processo de identificação e 

exploração de oportunidades na criação produtos e/ou serviços novos com valor agregado por 

meio da inovação, tornando-se crucial para o desenvolvimento sustentável (Baruah et al., 

2018). 

O empreendedorismo é um campo emergente, que vem sendo estudado por diversos 

pesquisadores, com isso, novos conceitos importantes para a sociedade e para a economia 

estão emergindo e poderão resultar em uma nova teoria (Kraus et al., 2019). A pesquisa em 

empreendedorismo nos últimos anos vem crescendo significativamente. Alguns desses 

estudos relacionam o empreendedorismo com: o comportamento empreendedor (Kraus et al., 

2016); a sustentabilidade (Gasbarro et al., 2017; Vallaster et al., 2018); as empresas familiares 

(Kraus, Kallmuenzer, et al., 2018); a inovação (Kraus, Ribeiro-Soriano, et al., 2018); o 

empreendedorismo digital (Kraus, Palmer, et al., 2018); a ética (Vallaster et al., 2019) e os 

negócios sociais (Kraus et al., 2019). 

Desta forma, o empreendedorismo sustentável, se relaciona com negócios, processos 

criativos e bem-estar nas dimensões social, econômica e ambiental (Crecente et al., 

2021). Neste sentido, o empreendedorismo circular, ganha espaço e tem sido descrito como o 

processo de identificação, exploração e aproveitamento de oportunidades no contexto da EC 

(Zucchella & Urban, 2019). Sendo considerado como uma estratégia para alcançar resultados 

de sustentabilidade (Geissdoerfer et al., 2020), e por alguns autores como uma das formas 

emergentes de empreendedorismo sustentável (Crecente et al., 2021). 

Embora o empreendedorismo com foco no desenvolvimento sustentável tenha sido 

consideravelmente discutido na última década, a literatura ainda é bastante fragmentada e 

carece ser mais desenvolvida (Filser et al., 2019), nisso, inclui-se o empreendedorismo na EC, 

pois o papel do empreendedorismo nesse processo de transição das organizações para o 

modelo de EC ainda é recente e necessita ser mais bem compreendido (Heshmati, 2017). 

A EC possui como base a Teoria Geral dos Sistemas (TGS) de Bertalanffy (1977) de 

que o organismo é um sistema aberto, em que matérias ingressam continuamente, vindas do 

meio ambiente exterior. Ghisellini et al. (2016) explica a relação entre as organizações e seus 

ambientes; na Ecologia Industrial (Preston, 2012) propôs manter separada a fonte ―o sistema 
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industrial‖ e o receptor dos impactos, ―o meio ambiente‖. Outras teorias mais recentes, como 

Design Regenerativo, Economia de Desempenho, Cradle-to-Cradle, Biomimética e Economia 

Azul, são citadas pela EMF como importantes para o desenvolvimento da EC (MacArthur, 

2021a, 2021b, 2021c). 

A Economia Circular (EC) é um modelo de negócios que tem como objetivo um 

desenvolvimento mais sustentável, por meio da utilização dos recursos de uma maneira mais 

adequada nos sistemas de produção, distribuição e recuperação de produtos (Ghisellini et al., 

2016). Trata-se de um conceito apresentado pelos economistas ambientais (Pearce & Turner, 

1989), quando compararam em sua estrutura teórica a mudança do sistema econômico linear 

para o sistema circular.  

Os sistemas produtivos tradicionais são lineares e se baseiam no conceito de ―Cradle-

to-grave‖ (berço ao túmulo). O sistema produtivo da EC sugere uma estruturação baseada em 

um conceito "Cradle-to-Cradle" (berço ao berço). Transformar os sistemas produtivos 

contribui para que as organizações possam alcançar o desenvolvimento sustentável e 

econômico em benefício das gerações atuais e futuras (Kirchherr et al., 2017). 

A EC é identificada pelos princípios dos 3Rs – Reciclagem, Redução e Reutilização 

(Ghisellini et al., 2016). O princípio da Reciclagem estabelece ―a recuperação de resíduos, 

materiais ou substâncias de seu uso original para outros fins‖. A reciclagem de resíduos 

permite o aproveitamento de recursos e a redução da quantidade de resíduos que precisam ser 

tratados e ou descartados, diminuindo o impacto ambiental (Ghisellini et al., 2016; Kirchherr 

et al., 2017). O princípio da Redução visa minimizar a entrada de energia primária, matérias-

primas e resíduos por meio da eficiência produtiva e processos de consumo. E o princípio de 

Reutilização diz respeito a ―utilização de produtos ou componentes que não sejam resíduos 

serem reutilizados para o mesmo fim para o qual foram concebidos‖ (Geissdoerfer et al., 

2020; Ghisellini et al., 2016). 

A EC representa um sistema econômico que preconiza uma mudança de  paradigma 

nas formas como a sociedade se relaciona com a  natureza, tendo como objetivo prevenir o 

esgotamento dos recursos naturais, fechamento dos ciclos de materiais e energias, facilitando 

o desenvolvimento sustentável por meio da implementação  de um sistema de produção 

circular em todas as dimensões: micro (consumidores e empresas); meso (agentes econômicos 

que atuam por meio da integração simbiótica); e macro (regiões, cidades e governos) (Prieto-

Sandoval et al., 2018).  

Essas condições são alcançadas por meio de bons projetos, reparo, reutilização, 

remanufatura, recondicionamento, manutenção e reciclagem de longa duração nos sistemas 

produtivos (Geissdoerfer et al., 2017; Kirchherr et al., 2017). A maneira como os negócios se 

estruturam definem o seu nível de atuação no mercado e pode ajudar a reduzir as pressões de 

sustentabilidade global (Bocken et al., 2016). 

A escolha dos modelos de negócios das empresas que adotam a EC define a estrutura 

das mesmas, pois podem optar por desacelerar os loops de recursos e incentivar uma vida 

longa e a reutilização de um produto por meio da inovação do modelo de negócios. Ou as 

empresas podem optar por estruturar seus negócios pelo fechamento de loops, quando os 

materiais são reutilizados em processos de fabricação dentro de uma instalação de produção 

(Bocken et al., 2016). 
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3.  Procedimentos Metodológicos 

Este estudo traz uma abordagem qualitativa para estimar o empreendedorismo no 

contexto da EC por meio do levantamento bibliográfico. A metodologia utilizada foi a revisão 

da literatura, pois permite verificar os estudos na área de interesse e a consolidação dos 

conceitos em um campo fragmentado. Utiliza sistematicamente a coleta de dados, a técnica de 

análise descritiva e qualitativa de dados e um resumo fundamentado (Tranfield et al., 2003). 

Os estudos acadêmicos são mais bem avaliados pela revisão da literatura, pois se utiliza de 

formalidades para realizar as avaliações dos estudos na área de interesse, tornando a evolução 

da pesquisa um processo transparente e passível de ser replicado (Tranfield et al., 2003). 

3.1. Contextualização da produção científica  

Foi realizada a coleta e a análise de dados e disponibilizado um resumo na seção 

Resultados. Os dados podem ser coletados pesquisando em vários bancos de dados usando as 

palavras-chave adequadas para potencializar a incorporação do máximo de estudos relevantes. 

Alguns sinônimos dos termos pesquisados foram adotados e serão descritos adiante (Crossan 

& Apaydin, 2010). 

A base de dados Web of Science (WoS) escolhida para esta pesquisa é atualmente 

mantida pela Clarivate Analytics, que tem mais de 3000 periódicos. Esta base de dados agrega 

as áreas do conhecimento de ciências, ciências sociais, artes e humanidades indexando seis 

bancos de dados online. Utilizou-se a coleção principal da Web of Science (WoS), pois é uma 

das bases de dados mais abrangentes de periódicos revisados por pares nas ciências sociais 

(Web of Science (WoS), 2021). 

3.2. Procedimentos de coleta de dados 

Para a realização da pesquisa, foram utilizados os termos Empreendedorismo e 

Economia Circular. Todos os termos foram inseridos na base de dados no campo “Basic 

search” entre aspas para buscar a expressão exata. Foram utilizadas variações dos termos em 

inglês e também fazendo o uso do asterisco para capturar outras variações do texto e recuperar 

uma maior amostra possível do tema a ser estudado, tais como: "Entrepreneur*" e "Circular 

Economy". A busca na base de dados utilizou a procura com “Topics‖ (Título, Resumo, 

Palavras-chave do autor). 

Para o período de coleta de dados, buscou-se recuperar toda a produção disponível na 

Web of Science (WoS) até 2021, não havendo limitação quanto ao idioma. A pesquisa 

recuperou uma amostra de 285 artigos disponíveis na Web of Science (WoS) com os termos 

Economia Circular e Empreendedorismo. Não foi utilizado o filtro para as áreas de 

classificação. E por fim, foi utilizado o filtro de tipo de documento escolhendo-se Article e 

Review, resultando em 224 artigos. Após estes refinamentos, estes foram exportados da Web 

of Science (WoS) em arquivos TXT e importados para o Excel, foi realizada a revisão da 

literatura, elaborando os seguintes indicadores: evolução das publicações científicas, categoria 

das publicações, periódicos das publicações, países que mais publicaram no período, total de 

citações e artigos mais citados. 
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4.  Resultados  

A seguir são descritos os principais resultados sobre a evolução das publicações 

científicas, os periódicos científicos, os países de origem dos autores, as instituições 

acadêmicas e os autores mais citados. Complementando e para obter uma visão mais 

detalhada dos trabalhos publicados, verificaram-se as publicações fazendo uma divisão em 

quatro períodos (2015), (2016-2017), (2018-2019), (2020-2021) e analisando os estudos. 

Desta maneira produziu-se um panorama das pesquisas acadêmicas de interesse, relatados a 

seguir. 

Na Figura 1 é mostrada a evolução das publicações sobre o tema EC e 

Empreendedorismo. Os dois primeiros estudos foram publicados em 2015, as quantidades de 

publicações aumentaram de 2015 até 2021 passando de dois artigos atingindo 91 artigos. 

Percebe-se um aumento constante nas publicações neste período. Essas pesquisas sobre o 

assunto mostram o interesse pelo tema e a necessidade de desenvolvimento dos estudos sobre 

EC e Empreendedorismo. 

 
Figura 1 - Evolução das publicações (de 2015 a 2021)

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

 

Dos 224 artigos recuperados, 98 artigos foram publicados em 10 periódicos científicos 

(43,6% da amostra), os demais 127 artigos foram publicados em 106 periódicos (56,4% da 

amostra) como mostrados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Periódicos científicos que mais publicaram 

Periódicos Freq. Absoluta 

1. Sustainability 36 

2. Journal of Cleaner Production 24 

3. Entrepreneurship and Sustainability Issues 11 

4. Business Strategy and the Environment 5 

5. Resources Conservation and Recycling 5 

6. Sustainable Production and Consumption 4 
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7. Waste Management 4 

8. Applied Sciences Basel 3 
9. Energies 3 

10. Industrial Marketing Management 3 

11. Outros 127 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

 

A amostra de artigos publicados é proveniente de 58 países. Para os dez periódicos que 

mais publicaram, os três primeiros países são: Itália com 26 artigos (7,8%), a Inglaterra com 

24 artigos (7,27%), a Suécia com 23 artigos (6,97%) somando 22,12% das publicações, os 

demais 55 países publicaram 257 artigos e compreendem 77,88% da amostra. Os países que 

publicaram mais de doze artigos são apresentados na Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Países de origem dos autores que mais publicaram 

Países Freq. Absoluta 

1. Itália 26 

2. Inglaterra 24 

3. Suécia 23 

4. Grécia 22 

5. Bélgica 16 

6. Finlândia 16 

7. Espanha 15 
8. USA 15 

9. Holanda 14 

10. República Popular da China 12 

11. Outros. 147 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

 

Os artigos da amostra contaram com a participação de 800 autores, os quais estão 

associados a 399 instituições científicas. A instituição científica que mais se destaca dentre as 

dez principais é a Ghent University. A Universidade Ghent foi fundada em 1817, situa-se em 

Flandres na Bélgica, pesquisa em vários campos acadêmicos e destaca-se com oito 

publicações como pode ser visto na Tabela 3.  
 

Tabela 3 - Afiliação institucional dos autores 

Instituições Freq. Absoluta 

1. Ghent University 8 

2. University of Vaasa 8 

3. Lulea University of Technology 7 

4. University of Patras 7 

5. Bucharest University of Economic Studies 6 

6. Delft University of Technology 6 

7. Invalor Res Infrastruct Waste Valorizat Sustain 5 

8. Ku Leuven 5 
9. Universidade da Beira Interior 5 

10. Vilnius Gediminas Technical University 5 

11. Outros 490 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 
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As publicações sobre EC e Empreendedorismo concentram-se em cerca de 903 

autores, os dez autores que mais contribuíram possuem pelo menos três artigos publicados 

(4,1% da amostra), existem outros 866 autores com apenas um estudo publicado. 

 
Tabela 4 - Autores que mais publicaram 

Autores Freq. Absoluta 

1. Parida, Vinit 6 

2. Angelopoulos, George N. 4 

3. Brown, Phil 4 

4. Christogerou, Angeliki 4 
5. Wincent, Joakim 4 

6. Bocken, Nancy 3 

7. Dan, Viorel 3 

8. De Meester, Steven 3 

9. Dewulf, Jo 3 

10. Heussler, Carina D 3 

11. Outros 216 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

 

O primeiro autor mais citado possui mais de 250 citações em seu artigo e os cinco 

autores mais citados da amostra possuem no mínimo 70 citações em cada um dos artigos 

(Tabela 5). Isto evidencia a importância destes autores para o tema de Economia circular e 

Empreendedorismo. 

 
Tabela 5 - Autores mais citados 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

 

Uma análise das citações ao longo de um período para observar alterações nas 

pesquisas e perceber a influência de diferentes trabalhos foi realizada. A amostra foi dividida 

em quatro períodos curtos, para verificar os estudos publicados. Os períodos analisados 

foram: 2015, 2016-2017, 2018–2019 e 2020–2021. Na Tabela 6, identifica-se a evolução nas 
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obras que mais se destacaram durante esses períodos, junto com as contagens de citações. Em 

2015 foram publicados 2 artigos (28 citações), no período (2016-2017) foram publicados 15 

artigos (808 citações), no (2018-2019) foram publicados 56 artigos (1160 citações) e no 

período (2020-2021) foram publicados 151 artigos (675 citações). 

 
Tabela 6 - Trabalhos mais citados por períodos 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

 

Analisaram-se as publicações sobre o tema e buscou-se discutir os principais artigos 

apontados nestes períodos. 

4.1 Publicações em 2015 

Os artigos neste período tiveram como objetivos principais: O desenvolvimento do 

sistema regional para aplicação da Simbiose Industrial em uma abordagem de EC (Iacondini 

et al., 2015) e  Os conceitos de produtividade e seus impactos nas pesquisas e inovação 

(Viaggi, 2015). 

O objetivo de  Iacondini et al. (2015) neste estudo foi investigar o emprego do 

conhecimento da Simbiose Industrial por empresários italianos no território Emilia-Romagna 

na Itália. A intenção é o aumento da participação dos empresários na aplicação deste 

conhecimento no sistema industrial italiano. A Simbiose Industrial pode ser definida como 

sendo um conjunto de empresas organizadas em rede, colaborando entre si, próximas 

geograficamente, compartilhando recursos físicos, energéticos e produtos para obtenção de 

vantagens competitivas no mercado. Após pesquisas com as empresas privadas italianas e 

administradores públicos indicaram que o cenário para a implantação do conceito de Simbiose 

Industrial na Itália por parte do empresariado é mais difícil do que na Europa. Segundo 

Iacondini et al. (2015) a implementação do conceito de Simbiose Industrial pode ser vista por 

três aspectos: i) pelos acadêmicos, pois requer o aprendizado econômico e jurídico; ii) pelos 

empresários, pois necessitam ser amparados tecnicamente nos processos de avaliações 

econômicas e autorizações; e iii) pelo governo, pois existe a necessidade de planejamento de 

simplificação dos marcos regulatórios. Concluíram que ainda existem necessidades de 

aprendizagem de processos e de simplificações regulatórias para a aplicação destes conceitos 

de Simbiose Industrial na sociedade italiana. 



 

10 
 

Viaggi (2015) verificou o contexto da produtividade na agricultura, em particular o 

desenvolvimento da bioeconomia no setor agrícola. Existem várias dimensões que podem ser 

estudados e converter-se na revisão dos conceitos de produtividade na agricultura, tais como 

os aspectos econômicos, ambientais, sociais, políticos e de saúde. As pesquisas e a inovação 

em bioeconomia envolvem discussões sobre o desenvolvimento da área de bioeconomia, 

alterações nos métodos de avaliação Ciclo de Vida (LCA) e a conexão do empreendedorismo 

com a ecoinovação. A Bioeconomia aborda a produção de recursos biológicos de forma 

eficiente para serem convertidos para várias finalidades, entre elas, produção de alimentos, 

bioenergia e produtos de natureza vegetal ou animal sustentável. A bioeconomia está 

interligada à EC, pois deve reaproveitar os recursos que estão no sistema e utilizar menos as 

matérias primas externas. Para Viaggi (2015) melhorar os processos metodológicos e novas 

tecnologias garantem melhores práticas baseadas em evidências nos processos decisórios. 

4.2 Publicações no período 2016-2017 

Os artigos neste período tiveram como objetivos principais: Examinar as 

características de implementação dos modelos de negócios circulares (CBMs) (Linder & 

Williander, 2015); Sistema de manufatura distribuídos baseado em impressão 3D (3DP) em 

uma EC (Despeisse et al., 2017) e Modelos de negócios inovadores na indústria da moda 

(Todeschini et al., 2017). 

Sobressai-se o estudo de Linder e Williander (2015) sobre os modelos de negócios que 

utilizam os princípios da EC baseados em remanufatura e reutilização ao invés de reciclagem, 

almejando a redução de custos e impactos ambientais. Este estudo longitudinal, cita como 

exemplo de sucesso o modelo de negócio da Xerox, neste caso ofertando máquinas 

fotocopiadoras remanufaturados para serem utilizados por empreendedores. Investigou as 

causas da relutância da indústria em adotar estes tipos de modelos de negócios e incorporá-los 

em uma EC. 

O trabalho de Despeisse et al. (2017) investigou na academia e na indústria como a 

tecnologia de impressão 3D permite que os meios de produção e consumo mais sustentáveis 

agreguem valor nos processos de manufatura em uma EC. As tecnologias de manufatura 

permitem que os processos de manufatura e de materiais se tornem mais sustentáveis com a 

economia de recursos, a eliminação do desperdício e a mudança do modelo linear de produção 

para os modelos de negócios circulares. Tornando o sistema industrial mais econômico e 

sustentável para o meio ambiente. 

Os modelos de negócios na indústria da moda com características de sustentabilidade 

foram investigados por (Todeschini et al., 2017) por meio de Revisão Sistemática da 

Literatura (RSL) e estudos de casos. Concluíram que o uso da tecnologia nos processos de 

manufatura na indústria da moda, o Sustainable Business Model Innovation (BMI) é útil para 

mudar os modelos de negócios para as empresas já estabelecidas no mercado e também para 

as que estão iniciando suas atividades. É uma indústria que utiliza muitos recursos naturais e 

ações de inovação nestes modelos de negócios ajudam o meio ambiente e permitem a 

transição para uma EC. Propuseram como contribuição para a prática um framework 

orientador para os modelos de negócios inovadores e sustentáveis na indústria da moda. 
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4.3 Publicações no período 2018-2019 

Os artigos neste período tiveram como objetivos principais: Classificação dos modelos 

de negócios sustentáveis em vários domínios de aplicação (Nosratabadi et al., 2019); Técnicas 

de pré-tratamento de valor agregado para uma EC (Joseph et al., 2018); Síntese das definições 

sobre Economia Compartilhada na sustentabilidade (Curtis & Lehner, 2019). 

A pesquisa de Nosratabadi et al. (2019) apresentou uma classificação dos modelos de 

negócios sustentáveis em quatorze 14 categorias de pesquisa, tais como: hospitalidade, 

construção e imobiliário, gestão e marketing, moda, saúde, agronegócios, gestão da cadeia de 

abastecimento, empreendedorismo, países em desenvolvimento, engenharia, mobilidade e 

transporte, energia, inovação e economia circular. Os autores concluem que os modelos de 

negócios sustentáveis têm mais sucesso quando empregam mais tecnologias e oferecem 

proposta de valor sustentável como soluções para os seus clientes. 

 Joseph et al. (2018) afirmaram que enormes quantidades de resíduos sólidos gerados 

nas cidades Holandesas são incinerados, que os processos de incineração reduzem estes 

volumes, mas que ainda restam grandes quantidades que são enviadas aos aterros sanitários. 

Realizaram uma pesquisa nos processos de pré-tratamento destes resíduos na Holanda e no 

mundo para verificar um melhor aproveitamento da utilização destes materiais e como 

exemplos citaram, a utilização dos resíduos de incineração, as cinzas, na indústria de 

construção. No contexto da EC empregar processos e procedimentos para a redução da 

deposição de resíduos nos aterros ao mínimo é um cenário ideal. 

Por meio de um estudo qualitativo e uma análise do discurso Curtis e Lehner (2019) 

buscaram sintetizar as definições sobre a economia compartilhada para os estudos 

acadêmicos, propuseram e caracterizaram uma no contexto da sustentabilidade. O intuito 

principal do estudo foi apresentar uma melhor definição de economia compartilhada devido a 

confusões semânticas encontradas na literatura existente. Após a realização de codificações e 

análises na amostra de artigos recuperada de periódicos acadêmicos os autores propuseram 

uma definição com significados relevantes com os seguintes aspectos: acesso temporário, 

compartilhamento sem motivação financeira para um bem tangível, bens compartilhados por 

meio da Tecnologia da Informação (TIC), bens compartilhados por outros (Curtis & Lehner, 

2019). Concluíram que aprofundar os estudos sobre os escopos da economia compartilhada 

pode ajudar a fixa-la como um campo de estudos emergente e promissor. 

4.4 Publicações no período 2020-2021 

Os artigos neste período tiveram como objetivos principais: Modelos de negócios de 

startups circulares (Henry et al., 2020); Identificar e caracterizou modelos de negócios no 

contexto agroalimentar (Donner et al., 2020); Estudar a relação entre sustentabilidade e a 

economia circular no contexto de cadeias de suprimentos (Hussain & Malik, 2020). 

Os modelos de negócios são facilitadores para as empresas na transformação para uma 

economia circular. Os estudos acadêmicos concentram-se mais nas empresas existentes 

analisando como adotam o conceito de EC, mas as novas empresas, as startups, ainda são 

pouco estudadas. Henry et al. (2020) examinaram os diferentes tipos de startups circulares e a 

diferenciação destas com as empresas existentes. Analisaram as estratégias adotadas por estas 

empresas na Europa e propuseram cinco diferentes tipos de startups baseadas em Design, 

Resíduos, Plataforma, Serviços e Natureza. Henry et al. (2020) concluíram que por serem 

novas e ágeis trazem maiores benefícios para a transição para uma EC do que as empresas 
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existentes que fazem esforços para mudarem seus processos na transição de uma Economia 

Linear para uma Economia Circular. 

O estudo de Donner et al. (2020) identificou seis tipos de modelos de negócios 

circulares: estrutura de apoio, cooperativa agrícola, biorrefinaria ambiental, empreendimento 

de upcycling, usina de biogás e agroparque. Trata-se de uma taxonomia realizada para 

compreender os conceitos de modelos de negócios circulares no âmbito agrícola. Mostram as 

diferenças na estrutura organizacional, na forma de criação de valor e inserção no mercado.  

Donner et al. (2020) reafirmam a importância do estudo para a sustentabilidade abordando 

novas tipificações nos modelos de negócios em uma bioeconomia circular. 

Hussain e Malik (2020) estudaram a EC e a sustentabilidade aplicada nas cadeias de 

suprimentos. Utilizaram uma revisão sistemática da literatura com abordagem qualitativa e 

análise estatística para coletar dados empíricos em indústrias da cadeia de suprimento nos 

Emirados Árabes Unidos. Validaram um framework com o intuito de facilitar os gestores a 

adotarem práticas de EC nos processos organizacionais. 

Os estudos analisados apresentaram diversos contextos estudados e que estão sendo 

empregados nos modelos lineares de produção na busca pela modificação dos processos de 

produção rumo a EC, seja por reutilização, por redução de consumo, ou por reciclagem de 

resíduos, estudos tipificando os conceitos de EC para ajudar os gestores nas organizações, o 

uso das tecnologias e inovação para a mudança dos processos de uma Economia Linear para 

uma EC, demonstrando que o emprego dos princípios de EC nos modelos de negócios 

circulares é uma tendência nos processos produtivos nas organizações rumo a 

sustentabilidade. 

5.  Considerações Finais 

O objetivo deste artigo foi verificar como a EC está sendo incorporada nos negócios 

empreendedores. Existem muitos assuntos sendo discutidos nos artigos, tais como Simbiose 

Industrial em uma abordagem de EC; Produtividade e seus impactos nas pesquisas de 

inovação; Implementação dos modelos de negócios circulares (CBMs); Sistema de 

manufatura baseado em impressão 3D (3DP) em uma EC; Modelos de negócios na indústria 

da moda; Taxonomia dos modelos de negócios sustentáveis; Tratamento de valor agregado 

para uma EC; Definições economia compartilhada na sustentabilidade e Modelos de negócios 

de Startups circulares. 

Evidenciou-se a grande quantidade de artigos (142) publicados por autores europeus, 

representando 63,4% dos artigos recuperados, mostrando que as pesquisas sobre EC na 

economia europeia vêm se consolidando. Os resultados indicados neste estudo evidenciam 

que a EC é um tema bem amplo de estudos, pois possui muitas pesquisas em andamento e 

desenvolvimento. 

Os achados sugerem que os processos industriais baseados em modelos de negócios 

lineares serão suplantados ao longo do tempo pelos modelos de negócios circulares, pois a EC 

é um campo ainda inexplorado com muitos temas de pesquisa em desenvolvimento. 

Uma das limitações do estudo dá-se pela utilização somente da base de dados da Web 

of Science (WoS), o que limitou as conclusões e não permitiu ampliar os resultados 

encontrados. Como oportunidades para pesquisas futuras sugere-se a utilização de outras 

bases de dados nos estudos sobre este tema. 
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Resumo: O presente estudo teve como objetivo identificar a efetividade da adoção das MPs
927 e 936/20 no processo de enfretamento da crise econômica causada pela pandemia da
Covid-19 em uma Distribuidora de Bebidas, a Disbecol, que possui sede em duas cidades,
Caicó/RN e Pau dos Ferros/RN. Trata-se de um estudo qualitativo e quantitativo,
bibliográfico, descritivo e documental. Nos resultados, foi possível observar que apesar do
cenário vivenciado a empresa ultrapassou o volume de vendas do ano anterior, e a adoção das
Medidas Provisórias possibilitou que a empresa obtivesse melhores resultados financeiros
mesmo em meio à crise causada pela pandemia, auxiliando no alcance da meta de
rentabilidade. Quanto à reação dos colaboradores mediante as mudanças em seus contratos de
trabalho, o presente estudo mostrou que ainda com alguns receios nesse processo de
adaptação de modo geral os colaboradores se mostraram satisfeitos com o resultado final
trazido pela adoção das medidas.

Palavras-chave: Covid-19. Pandemia. Distribuidora de bebidas. Medidas provisórias.

1 Introdução

No ano de 2020, em meados de março, a OMS (Organização Mundial da Saúde)
anunciou que estava em andamento uma pandemia denominada COVID-19. Um vírus que se
alastrou tão rápido mundialmente e logo seus impactos foram sentidos na saúde pública, no
mercado de trabalho e na economia mundial.

Diante disso, o governo brasileiro, assim como o de todos os outros países do mundo,
precisou tomar medidas para tentar conter a expansão do vírus, ocasionando bloqueios
parciais e totais na abertura de muitos comércios, levando ao desemprego de muitas famílias e
deixando muitos comerciantes sem trabalho e sem fonte de renda.

No Brasil, a economia paralisou, a pandemia modificou todo o método de
funcionamento das empresas e sua maneira de trabalhar, e deixou diversos empreendimentos
em uma verdadeira estagnação. Medidas de proteção e manutenção de empregos foram
implementados, Benefícios Emergenciais foram instituídos, com o intuito de reduzir os
resultados negativos causados pela Covid-19 (G1, 2020).

Essas medidas de proteção e manutenção de empregos foram de suma importância
para salvar muitos empregos e muitas empresas, visando manter a segurança de todos
enquanto a pandemia estiver acontecendo. Alguns segmentos empresariais tiveram maior



perda por precisar fechar totalmente seu negócio, outros conseguiram se manter no mercado,
utilizando as MP (Medida Provisória) e seguindo os protocolos de segurança sanitários.

A insegurança da permanência da pandemia causada pela Covid-19 e sua repercussão
na economia fez com que o Presidente da República, valendo-se de prerrogativas do art. 62 da
CF/88, emitisse Medidas Provisórias para proteger a manutenção das empresas e preservação
dos empregos. Dentre as medidas empregadas temos: MP 927/2020 e 936/2020, em destaque.

Diante do exposto, esse estudo busca responder à seguinte problemática: houve
eficácia na adoção das MPs 927 e 936/20 na Disbecol como auxílio no processo de
enfrentamento da crise econômica causada pela pandemia da Covid-19?

Partindo dessa questão, o trabalho tem como objetivo geral: Identificar a efetividade
da adoção das MPs 927 e 936/20 no processo de enfretamento da crise econômica causada
pela pandemia da Covid-19 em uma Distribuidora de Bebidas, a Disbecol, que possui sede em
duas cidades, Caicó/RN e Pau dos Ferros/RN.

A partir disso, para se chegar aos resultados, foram elencados os seguintes objetivos
específicos: apresentar os impactos econômicos provocados pela pandemia da Covid-19;
analisar as mudanças trazidas pelas medidas provisórias nas relações trabalhistas na Disbecol
Distribuidora de bebidas de Caicó; e verificar a reação dos colaboradores da Disbecol que
foram afetados pela adoção das medidas 927 e 936/20.

Neste contexto, essa pesquisa tem respaldo considerando a relevância das MPs 927 e
936/20, no momento de pandemia no país e no mundo, mantendo as empresas e dando suporte
na preservação dos empregos. Na oportunidade, deve-se ressaltar que este trabalho será capaz
de despertar interesse em outros pesquisadores para assim desenvolver novos estudos que
visem abordar a essencialidade e importância das leis que promovam cuidados e proteção dos
empregos e empresas em momentos de instabilidades, pandemia e crises econômicas.

2 Referencial Teórico

2.1 Os impactos causados pela COVID-19

É notório que a Covid-19 comprometeu a economia global, a velocidade de
disseminação do coronavírus oportunizou o distanciamento social que foi responsável pelo
fechamento de empresas, negócios, eventos e mercados financeiros. Pode-se afirmar que
houve o chamado efeito dominó, onde esses setores foram afetados, a começar pela produção
da matéria prima até chegar no consumidor final (BONDE, 2020).

A partir de março do ano de 2020, iniciou no Brasil uma recessão econômica. De
acordo com o Congresso em Foco (2020), segmentos empresariais não conseguiram
sobreviver a esse caos, muitas incertezas e preocupação com o que aconteceria fez com que
muitos empreendedores decretassem falência, estimava-se que 71,3% das empresas em junho
de 2020, decretariam falência no Brasil.

Além do exposto, foi percebido por meio de dados extraídos de sites um aumento
significativo nas demissões em vários setores, com enfoque para os serviços, como hotelaria,
bares e restaurantes (ver tabela 1).



Tendo como objetivo evitar a disseminação acelerada da COVID-19, vários
municípios estabeleceram normas de restrição à circulação e fechamento do comércio, vários
decretos lançados de acordo com a necessidade de cada estado e município. Como forma de
combate a disseminação do vírus, essas normas e decretos foram positivos, já ao analisar a
economia vemos que várias empresas fecharam ou reduziram o seu quadro de funcionários.
Isso é reforçado por Tolentino (2020, p.25): os impactos causados pela pandemia
repercutiram negativamente, especialmente, nas relações de trabalhos mediante o cenário de
paralisações dos meios de produção.

Com vista a minimizar os efeitos da pandemia, o governo começou a publicar as
primeiras medidas adotadas para enfrentamento do estado de Emergência em Saúde Pública,
primeiro através da Portaria nº 188, 03/02/2020, depois publicou a Lei 13.979 de 06 de
fevereiro de 2020, em que se estabeleceu medidas para conter a propagação do vírus. No dia
20 de março de 2020 o Senado Federal promulgou o Decreto Legislativo n. 06, que reconhece
o estado de calamidade pública, decorrente do coronavírus, causador da Covid-19.

Diante da falta de informações relativas à Covid-19 e a incerteza quanto à durabilidade
da pandemia e os seus respectivos impactos na economia, fez-se necessária a flexibilização na
legislação trabalhista. Mediante isto o governo federal editou Medidas Provisórias com o
objetivo de garantir a manutenção das empresas e preservação dos empregos: foram elas a MP
927 e MP 936/20.

2.2 Medida Provisória n° 927/20

Promulgada no dia 22/03/2020, e conforme está publicado no Decreto Legislativo nº 6
de 20 de março 2020, a MP 927 dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do
estado de calamidade [...] e da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19), e dá outras providências (BRASIL, 2020).

Um dos aspectos trazidos pelo art. 2º da MP (BRASIL, 2020) é a possibilidade da
realização de acordos (individuais e coletivos) entre empregados e empregadores para a
preservação do emprego “[...] a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que
terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais”, desde que
respeitando os limites estabelecidos pela Constituição.

A flexibilização dos contratos de trabalho descrita pela MP vai ao encontro de algumas
das mudanças instituídas na edição da Lei 13.467/17, responsável por alterações na reforma
trabalhista da CLT.

Conforme o Art. 3º da Medida Provisória n. 927 de 22 de março de 2020, fica
estabelecido que:



Art. 3º Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de
calamidade pública e para preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas
pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas: I - O teletrabalho; II - A
antecipação de férias individuais; III - a concessão de férias coletivas; IV - o
aproveitamento e a antecipação de feriados; V - O banco de horas; VI - A suspensão
de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho; VII - o
direcionamento do trabalhador para qualificação; e VIII -o diferimento do
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

O texto estabelece medidas que podem ser adotadas pelas empresas para melhor
enfrentar os efeitos econômicos causados, ficando cada empregador livre para adotar aquelas
que melhor atendem as suas necessidades. Em seguida será detalhada cada uma dessas
medidas e, em alguns casos confrontadas com o disposto no regime da CLT, para que fique
mais claro e compreensível as mudanças trazidas e seus respectivos impactos.

2.2.1 O Teletrabalho

O art. 75-B da CLT define como teletrabalho “a prestação de serviços
preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de
informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho
externo”.

No entanto, ao analisar o texto da MP percebe-se que, a respeito das normas do
teletrabalho, existem algumas mudanças em relação ao constante na CLT. A alteração do
regime de trabalho fica a critério do empregador, e poderá ser feita independentemente da
existência de acordos individuais ou coletivos, prescindindo o registro prévio da alteração no
contrato individual de trabalho. Este, por sua vez, deverá comunicar o empregado com
antecedência mínima de 48 horas, seja por escrito ou por meio eletrônico.

Com relação a este tema, é concedida a adoção do regime de teletrabalho, trabalho
remoto ou trabalho a distância para estagiários e aprendizes.

2.2.2 A antecipação de férias individuais

O Art. 6º da MP autoriza que “o empregador informará ao empregado sobre a
antecipação de suas férias com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, por escrito
ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado. ” (BRASIL,
2020). O período para gozo das mesmas não pode ser inferior a 5 dias.

É considerável destacar que empregado e empregador poderão negociar a antecipação
de períodos futuros de férias, mediante acordo individual escrito, e que os trabalhadores que
pertençam ao grupo de risco do covid-19 deverão ser priorizados para o gozo de férias.

Com relação ao pagamento da remuneração das férias, uma regra importante foi
estabelecida: este poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente do início do
gozo das férias. Enquanto no Art.145 da CLT define que: “O pagamento da remuneração das
férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143, serão efetuados até 2 (dois) dias antes
do início do respectivo período”. Outra alteração trazida pela MP é a possibilidade do
pagamento do 1/3 de férias junto ao 13º salário, ou seja, até o dia 20 de dezembro.



2.2.3 A concessão de férias coletivas; e o aproveitamento e antecipação dos feriados

O Art. 11 assegura também que o empregador poderá conceder férias coletivas,
observando o prazo mínimo de 48 horas para a notificação ao grupo de colaboradores
afetados. Para essa modalidade não são aplicáveis o limite máximo de períodos anuais e o
limite mínimo de dias corridos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho. Não é
necessária a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da Economia e a comunicação
aos sindicatos representativos da categoria profissional, conforme descrito no Art. 12 da
mesma medida.

A mesma lógica utilizada para a antecipação de férias, é admitida para que o
empregado antecipe o gozo de feriados, desde que o empregador o notifique por escrito ou
por meio eletrônico, com antecedência mínima de 48h e especificando quais feriados serão
considerados para este efeito. No entanto, para os feriados de cunho religioso, o seu
aproveitamento dependerá da concordância do empregado através de acordo individual escrito.

2.2.4 O banco de horas

As medidas dispostas na MP Nº 927, de 22/03/20, proporcionam as empresas a
proteção dos empregos, com isso, o banco de horas é mais uma medida que pode ser adotada
pelas organizações. Essa medida dispõe de cessar seus trabalhos e as horas não trabalhadas
nos dias cessados serem contabilizados para que o colaborador no prazo de até 18 meses
cumpra essas horas para com a empresa. A MP 927 em seu artigo 14, dispõe que:

Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, ficam autorizadas a
interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de
compensação de jornada, por meio de banco de horas, em favor do empregador ou
do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal, para a
compensação no prazo de até dezoito meses, contado da data de encerramento do
estado de calamidade pública.

A compensação desse banco ocorrerá por meio de prorrogação de jornada em até duas
horas, desde que não exceda dez horas diárias (§ 1º), conforme já estabelecido pela CLT, e
será determinada pelo empregador independente de convenção coletiva ou acordo individual
ou coletivo (§ 2º). Ao analisar as modalidades de compensação de banco de horas já
existentes, pode-se dizer que essa MP cria então uma espécie de compensação de banco de
horas, a qual Lourencini (2020) denominou de Banco de Horas “excepcional”. Conforme
tabela a seguir:



A empresa a que se refere esse estudo já fazia o uso de Banco de horas Anual,
conforme acordo previsto na convenção coletiva das Distribuidoras de Bebidas, no entanto
com a adoção da MP a distribuidora ganhou mais 6 meses para que seja feita a quitação de
Banco de horas gerado durante o estado de calamidade, período em que a demanda de
atividades foi reduzida.

2.2.5 A suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho

Os Art. 15 e 16 suspendem a obrigatoriedade de realização dos exames médicos
ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais e a realização de
treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos em normas
regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho.

Em seus parágrafos o texto destaca algumas ressalvas, tais como: a realização dos
exames deve ser feita no prazo de sessenta dias, contado da data de encerramento do estado de
calamidade pública (§1º); a suspensão não irá valer caso o médico coordenador do programa
de saúde ocupacional considere que a prorrogação representa um risco para a saúde do
empregado (§ 2º); dispensa o exame demissional, se o exame ocupacional mais recente tenha
sido realizado a menos de cento e oitenta dias (§ 3º).

Os treinamentos serão realizados no prazo de 90 dias, contados da data de
encerramento do estado de calamidade pública; os treinamentos de que trata o caput poderão
ser realizados na modalidade de ensino a distância e caberá ao empregador observar os
conteúdos práticos, de modo a garantir as atividades com segurança. O art. 17 define que “As
comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas até o encerramento do
estado de calamidade pública e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos”.

2.2.6 O direcionamento do trabalhador para qualificação

O art. 18, revogado pela MP 928/20, autorizava a suspensão do contrato de trabalho
pelo prazo de até quatro meses, sem receber salário, enquanto durasse o estado de calamidade,
para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional não
presencial oferecido pelo empregador, ou por meio de entidades responsáveis pela
qualificação, suspensão esta que poderia ser acordada individualmente com o empregado, sem
a necessidade de acordo ou convenção coletiva.

2.2.7 O diferimento do recolhimento do FGTS

Em seu artigo 19, o texto da MP determina que “Fica suspensa a exigibilidade do
recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às competências de março, abril e maio
de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente. ” Conforme
destaca Nicolau (2020, p. 15), os empregadores poderão fazer o uso da prerrogativa,
independentemente do número de empregados, regime de tributação, natureza jurídica, ramo
de atividade econômica e da adesão prévia.

Consoante com Lourencini (2020), este fato não implica em uma anistia quanto ao
recolhimento das contribuições, mas, na verdade um adiamento. Dispõe a MP que o
pagamento referente a tais competências poderá ser realizado de maneira parcelada, em prazo



posterior, sem a incidência de multa. Importante ressaltar que esta não se aplica se houver
rescisão do contrato de trabalho. Caso ocorra, os valores são devidos, não se aplicando
qualquer tipo de suspensão.

Além da Medida Provisória 927/20, o Governo Federal encaminhou ao Congresso
Nacional com data no dia 1º de abril de 2020, a Medida Provisória nº 936, tendo como
objetivo manter empregos e a remuneração dos trabalhadores, atingidos pelo impacto da
pandemia da Covid-19 sobre as atividades econômicas. Esta será mais bem detalhada a seguir.

2.3 Medida Provisória n° 936/20

A Medida Provisória nº 936/20 institui, em seu Art. 1º, o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda, e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares
para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº
6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19) de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Sendo os seus objetivos descritos no Art. 2º, preservar o emprego e a renda; a continuidade
das atividades laborais e empresariais; e reduzir o impacto social decorrente das
consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública.

O Art. 3º da MP 936/20, estabeleceu como medidas do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda, o pagamento de Benefício Emergencial de Preservação
do Emprego e da Renda; a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e a
suspensão temporária do contrato de trabalho. Estas serão detalhadas nos próximos subtópicos.

2.3.1 Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda

O custeio do Benefício Emergencial ocorreu através dos recursos da União e de acordo
com o § 2º, do Art. 5° será de prestação mensal e devido a partir da data do início da redução
da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, mas a
empresa terá que observar as disposições descritas na Medida Provisória, (BRASIL, 2020):

I - o empregador informará ao Ministério da Economia a redução da jornada de
trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de
dez dias, contado da data da celebração do acordo;
II - a primeira parcela será paga no prazo de trinta dias, contado da data da
celebração do acordo, desde que a celebração do acordo seja informada no prazo a
que se refere o inciso I; e
III - o Benefício Emergencial será pago exclusivamente enquanto durar a redução
proporcional da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do
contrato de trabalho.

Conforme descrito na medida, a empresa tem obrigações e deverá observar e cumprir
cuidadosamente cada uma delas, para que os seus colaboradores possam receber corretamente
o valor do seu benefício e na data exata. Essas informações devem ser fornecidas através do
setor contábil da empresa.

2.3.2 Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e de Salário



A MP 936 autoriza, mediante acordo individual escrito ou negociação coletiva, a
redução de jornada e, proporcionalmente, do salário, pelo prazo máximo de 240 dias (prazo
total, após decretos de prorrogação) sendo a data limite 31 de dezembro de 20. A redução
poderá ser de 25%, 50% ou 70% do salário do/a trabalhador/a. A jornada e o salário serão
reestabelecidos no prazo de dois dias corridos a contar: da cessação do estado de calamidade
pública; da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período e
redução pactuados; ou da data de comunicação do empregador que informe ao empregado
sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado.

2.3.3 Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho

De acordo com a medida fica ainda autorizado a suspensão do contrato de trabalho,
mediante acordo individual escrito entre empregador e empregado, durante o período de
suspensão contratual o empregado fica resguardado a todos os benefícios que vierem a ser
concedidos pelo empregador.

Nessa modalidade, são previstas duas hipóteses para o pagamento do benefício que
variam de acordo com o faturamento da empresa: se a empresa tiver a receita bruta inferior a
R$ 4,8 milhões, receberá o valor equivalente ao seguro desemprego a que o empregado teria
direito; e para os casos que a receita bruta passa os R$ 4,8 milhões, o valor de setenta por
cento do seguro desemprego, e ajuda compensatória mensal no valor de trinta por cento do
salário do empregado, este de responsabilidade do empregador.

O término desse acordo se dará quando houver cessação do estado de calamidade
pública, encerramento do período pactuado no acordo individual ou a antecipação pelo
empregador do fim do período de suspensão pactuado, e, portanto, reestabelecido o contrato
de trabalho imediatamente.

2.3.4 Estabilidade provisória

De acordo com o art. 10 da MP 936/20 é assegurado aos empregados estabilidade
provisória em seu emprego, nos seguintes termos: I - durante o período acordado de redução
da jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho; e II -
após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do encerramento da suspensão
temporária do contrato de trabalho.

No entanto, ao analisar o texto da MP, percebe-se que essa garantia é relativa, uma vez
que ela não proíbe demissões, apenas penaliza a empresa a pagar indenizações, além das
parcelas rescisórias já prevista pela lei. Essas indenizações são proporcionais a quantidade de
tempo que o emprego teria garantia provisório e ao percentual ao qual se enquadrava.

A medida prevê o pagamento de 50% do salário a que teria direito no período do
benefício, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 25%
e inferior a 50%; 75% do salário a que teria direito no período do benefício, na hipótese de
redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 50% e inferior a 70%, ou100%
do salário a que teria direito no período do benefício, na hipótese de redução de jornada de
trabalho e de salário em percentual superior a 70%. Importante ressaltar o disposto no § 2º
deste mesmo artigo, que destaca que essas hipóteses não se aplicam aos casos de dispensa a
pedido ou por justa causa do empregado.



3 Procedimentos metodológicos

A presente pesquisa classifica-se, quanto aos objetivos, como pesquisa exploratória,
tendo como principal fonte a legislação, bem como artigos e periódicos, e descritiva, uma vez
que, tem como objetivo descrever os benefícios trabalhistas durante a pandemia, e, ainda as
reações dos colaboradores da Disbecol Distribuidora de Bebidas de Caicó, mediante a
flexibilização da legislação trabalhista diante das MPs nº 927 e 936/20.

Ainda considerando os objetivos traçados, a pesquisa se desenvolveu sob uma
perspectiva qualitativa e quantitativa. Quanto à sua natureza, realizou-se uma pesquisa
aplicada, pois visa definir a eficácia da adoção de Medidas provisórias em um período de
crise econômica causada pela pandemia da Covid-19.

Quanto aos procedimentos técnicos e metodológicos, a pesquisa foi desenvolvida a
partir de: pesquisa bibliográfica, pois, para melhor compreensão e fundamentação teórica foi
realizado um estudo do material acerca das Medidas provisórias e impactos econômicos
causados pela pandemia do Covid-19 tomando por base livros e artigos. Além disso, realizou-
se uma pesquisa documental, ou seja, a pesquisa utiliza fontes primárias, isto é, dados e
informações que ainda não foram tratados científica ou analiticamente, realizada nos
acompanhamentos que a empresa possuía, como planilhas, tabelas e gráficos relacionados a
aplicação das MPs (BAPTISTA; CAMPOS, 2018).

A pesquisa se deu em uma Distribuidora de Bebidas do Estado do Rio Grande do
Norte, para coletar as informações foi utilizado um questionário com escala tipo Likert de 5
pontos, este desenvolvido na plataforma Google Formulários®, foi aplicado com os 58
funcionários que tiveram seus contratos de trabalho afetados pela adoção das Medidas
Provisórias, obtevese retorno de 48 entrevistados no período de 19/07/2021 a 20/08/2021. Os
dados foram tratados através de uma tabela feita no software Excel. Utilizou-se para a análise
de conteúdo planilhas e gráficos disponibilizados pela empresa para identificação dos
impactos gerais causados tanto no setor financeiro quanto no setor pessoal.

4 Resultados e Discussão

4.1 Alterações nos contratos de trabalho

As duas medidas publicadas pelo Governo Federal como medida para enfrentamento
dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para a preservação do
emprego e renda dos trabalhadores, com vistas a flexibilizar os contratos de trabalho e gerir os
empregos. A primeira, MP nº 927, instituiu/flexibilizou o: Teletrabalho/ home office,
antecipação de férias individuais, compensação de banco de horas, entre outros. E a segunda
foi a MP nº 16 936 instituiu o Programa Emergencial e de Manutenção do Emprego e Renda,
que permitiu a redução de jornada de trabalho e salários e a suspensão temporária dos
contratos de trabalho.



Por intermédio desse entendimento buscou-se através dos materiais e informações
fornecidas pela empresa analisar como os contratos foram afetados, e expor a quantidade de
colaboradores afetados por cada tipo.

Uma das primeiras implementações feita pela distribuidora foi a adoção da
compensação do banco de horas proposta pela medida 927, essa medida dispõe de cessar seus
trabalhos e as horas não trabalhadas nos dias cessados serem contabilizados para que o
colaborador no prazo de até 18 meses cumpra essas horas para com a empresa. Como essa já
era uma modalidade de compensação presente na empresa, a quantidade de pessoas afetadas
foi maior, 65% do quadro de funcionários, no entanto, a única mudança enfrentada em relação
a isso foi o tempo disponibilizado para compensação que é 6 meses maior do que o descrito
na convenção adotada pela empresa.

A quantidade de pessoas submetidas a redução de jornada, suspensão de contrato e
teletrabalho ficam na mesma média, de 32% a 39%. Já na antecipação de férias a quantidade
de pessoas submetidas foi menor, apenas 14% dos colaboradores tiveram as suas férias
antecipadas, a possibilidade de suspensão de contrato de trabalho influenciou no número de
pessoas com férias antecipadas.

O número de colaboradores constante no cadastro da empresa em 2020, variou ao
longo dos meses de 90 a 93, ao balancear com a quantidade de pessoas por área tem-se que: o
maior número de pessoas que passaram pelo teletrabalho e redução de jornada encontram-se
no setor administrativo da empresa, enquanto os que foram afetados pela suspensão de
contrato, são predominantemente do setor operacional. Conforme dados fornecidos:

Gráfico 2 – Redução de jornada por área

Fonte: Dados fornecidos pela empresa, 2021.



De acordo com o gráfico 2, 13% dos colaboradores que tiveram redução era do setor
de vendas, 10% do administrativo, 4% alocados no setor de armazém, mas que trabalham com
a parte administrativa do referido setor e 2% da entrega, que também fazia parte da liderança.
Essa variação é uma consequência do trabalho desenvolvido por cada setor, visto que, nas
funções operacionais da entrega e armazém não havia como reduzir a jornada diária de
serviço, já que a redução da quantidade de serviço não foi proporcional. Já na suspensão
acontece o oposto (Gráfico 3).

Gráfico 3 – Suspensão por área

Fonte: Dados fornecidos pela empresa, 2021.

A situação inverte, e agora dos 30 contratos suspensos têm-se que 10% deles são de
funcionários que trabalham na equipe do armazém, 3% de vendas e entrega, e apenas 1% do
setor administrativo e da puxada. Importante ressaltar que cada número apresentado no
gráfico 1 não são necessariamente pessoas diferentes, visto que em algumas situações o
mesmo colaborador teve seu contrato afetado por mais de uma forma.

4.2 Análise sobre volume de vendas, rentabilidade e redução orcamentária.

Nesse segundo bloco buscou-se compreender através dos dados extraídos da empresa a
correlação existente entre os resultados financeiros e orçamentários obtidos pela empresa no
ano de 2020 e o tempo e a quantidade de pessoas que utilizaram o Benefício Emergencial do
Governo. Segue o gráfico abaixo com os resultados:

Com relação ao tempo de utilização, pode-se perceber no gráfico que a empresa fez
uso dos benéficos de suspensão/redução do contrato de trabalho pelo período de 8 meses



(abril a dezembro). Infere-se que o período de utilização por maior número de pessoas foi
entre abril e agosto, sendo o pico entre os meses de maio a junho que em média 50% dos
funcionários estavam com o contrato de trabalho afetado.

De acordo com a MP 936/20, poderá ocorrer o término desse acordo quando houver
cessação do estado de calamidade pública, encerramento do período pactuado no acordo
individual ou a antecipação pelo empregador do fim do período de suspensão pactuado, e,
portanto, reestabelecido o contrato de trabalho imediatamente. No caso do estabelecimento a
qual se refere este estudo, o empregador optou por não renovar o contrato pois houve uma
alavancagem em suas atividades operacionais e não havia mais necessidade de realizar novo
acordo. Importante notar que de agosto para setembro ocorreu uma queda brusca na
quantidade de colaboradores com contratos afetados. Essa queda está associada ao aumento
no volume de vendas, conforme gráfico a seguir:

O gráfico 5 mostra que houve uma queda no volume de sua venda de cerveja a partir
do mês em que foi anunciada a pandemia, em março. Pode-se perceber também que nos
meses de junho e julho houve um aumento na demanda e em agosto uma baixa significativa
no volume que logo em seguida sobe e se torna inversamente proporcional ao gráfico de
tempo de utilização x quantidade de pessoas, pois neste é em setembro que diminui
consideravelmente a quantidade de pessoas com contrato de trabalho afetado.

Apesar do cenário de pandemia e das assertivas de que seriam um ano difícil para o
comercio, e mesmo em meio a decretos onde bares e restaurantes foram fechados é destaque o
crescimento da venda de bebidas, sendo uma das causas a ressignificação dos eventos para o
formato de lives, o que acabou por auxiliar nesse segmento.

Ao analisar o volume de vendas e tomando nota da rentabilidade da empresa (que
atingiu um percentual real de 4,5%) é possível perceber que ambos apresentam o resultado de
2020 acima dos realizados em 2019. A rentabilidade alcançada no ano de 2020 superou não
só a do ano anterior, como ainda a meta prevista pelos gestores. É notório que esse resultado
fica em contraste com a afirmativa de Tolentino (2020) “é incontestável que dentre os
diversos impactos causados pela pandemia e das medidas adotadas para prevenir a
disseminação da doença, o principal foi o econômico para as empresas.” Apesar dessa
assertiva ser correta na realidade da maioria das empresas, não foi o que aconteceu na
Distribuidora de Bebidas, objeto deste estudo.

No entanto, o resultado encontrado no percentual de rentabilidade está ligado também
a política de redução orçamentária que a empresa conseguiu realizar no ano de 2020. A



distribuidora tinha traçado uma meta de R$ 11.272.440,00 para o ano de 2020, após a
ocorrência da pandemia do Covid-19, os gestores ajustaram a meta para que coubesse na nova
realidade e dentro da nova previsão de faturamento, deixando em R$ 10.528.240,00, mas
fechou o ano com um valor ainda menor R$ 10.519.230,00.

Dessa redução orçamentaria a empresa atribui que R$ 319.943,46 foram resultado dos
incentivos do Governo e R$ 433.266,54 esforço do time de colaboradores para reduzir contas,
recuperar dívidas em aberto dos clientes, corte de despesas, etc. Sendo assim, no ano de 2020,
a Distribuidora de Bebidas de Caicó economizou o montante de R$ 753.210,00, valor esse
que foi de suma importância para o resultado de rentabilidade alcançado.

4.3 Reação dos colaboradores mediante adoção das MP’s 927 e 936/20

Para mensurar a satisfação dos colaboradores procurou-se saber dos entrevistados as
reações enfrentadas com as mudanças na forma de trabalho trazidas a partir da adoção das
referidas medidas. A pesquisa foi realizada a partir da aplicação de questionário que tinha
como objetivo verificar a reação dos colaboradores da Disbecol que foram afetados pela
adoção das medidas 927 e 936/20.

Foi identificado na tabela 3 que, para 31,3% dos entrevistados, os novos regimes de
trabalho trazidos pelas MP 927 e 936 não deveriam continuar após o estado de calamidade, já
o número de pessoas que concordam com a continuação das medidas e das pessoas que nem
concordam nem discordam se equivalem a 20,8%.



Acerca da manutenção do emprego, 58,8% dos colaboradores entrevistados
concordaram totalmente que as medidas ajudaram, 18,8 % concordaram que em parte as
medidas auxiliaram e 14,6% discordaram dessa afirmação (somando 8,3% com 6,3). Quando
a assertiva fica mais incisiva, ou seja, quando questionados se ainda estariam empregados sem
essas medidas a opinião se divide, a maior quantidade de entrevistados, 29,2 %, não possui
um posicionamento sobre o assunto, 20,8 % acreditam que ainda estariam empregados mesmo
sem a adoção dessas medidas, 16,7% tem alguma ressalva, mas também concordam que ainda
estariam com seus empregos, enquanto 18,8% e 14,6% das pessoas acreditam que não
estariam empregadas se as MP’S não tivessem sido adotadas.

Noronha (2017) identificou, em seu trabalho sobre mudanças organizacionais, que as
reações dos trabalhadores não serão sempre contrárias à mudança, pois muitas pessoas gostam,
apostam e tem avidez por novidades e inovações. As respostas encontradas na questão 4 do
questionário estão em concordância com esse estudo, visto que 37,5% não tiveram dificuldade
de se adaptar a essas mudanças e 16,7% encontraram algum tipo de dificuldade, mas pouca.

O estudo buscou identificar também se a adoção dessas medidas em algum momento
gerou medo de demissão nos colaboradores, assim: 31,3% assumiram que tiveram receio de
ser demitidos, 12,5% também afirmam que em algum momento sentiram esse medo, 18,8%
dos entrevistados não se posicionaram acerca deste assunto, 27,1 e 14,4% não compartilharam
desse pensamento e estavam seguros de seus empregos. Em conversa com alguns gestores da
empresa, foi possível notar que esse medo pode estar ligado, em grande parte, aos
colaboradores que foram submetidos a Suspensão de Contrato de Trabalho, mudança trazida
pela MP 936/20. Mas que foi mudando com o passar do tempo e com a explicação da
Estabilidade Provisória garantida pela mesma medida.

O último aspecto a ser analisado através do questionário é se o grau de satisfação dos
colaboradores em continuar empregado superou o medo e os desafios enfrentados pelas
mudanças advindas com a adoção destas medidas. A resposta encontrada foi positiva, pois
68,8% dos colaboradores entrevistados concordaram que o sentimento de satisfação superou o
medo e os desafios enfrentados. Diante tal resultado, pode-se constatar que a adoção das
medidas 927 e 936/20 foi benéfica a Disbecol Distribuidora de Bebidas de Caicó. De modo
geral a adoção das Medidas 927 e 936/20 foram muito importantes e eficazes para a Disbecol,
no contexto econômico auxiliou a empresa a reduzir o orçamento estabelecido para o ano de
2020, mesmo trabalhando com jornada reduzida e contratos suspensos a empresa 24 superou a
meta de rentabilidade prevista para ano. Por fim, mesmo diante de um cenário de incertezas e
constantes mudanças a Distribuidora conseguiu manter a satisfação da maioria dos
funcionários e contornou o medo e dúvidas presentes no processo de implantação das medidas.

5 Considerações finais

Buscou-se, nesta pesquisa, averiguar qual a eficácia das Medidas Provisórias 927 e
936/20 diante do processo de enfretamento da crise econômica causada pela pandemia da
Covid-19 em uma distribuidora de bebidas, da cidade de Caicó/RN. Para isso considerou-se
como objetivo geral, identificar a efetividade da adoção dessas medidas na Disbecol como
auxílio nesse processo de crise econômica. Através dos resultados encontrados nota-se que
tanto a problemática como objetivo desse estudo foi alcançado de maneira satisfatória.

O primeiro objetivo específico, que visava apresentar os impactos econômicos gerados
em decorrência da pandemia da Covid-19, foi atingido, uma vez que foi identificado que a



empresa utilizou as Medidas Provisórias disponibilizadas pelo Governo, sendo a MP 936/20
mais aplicada, por um período de 8 meses, tendo um pico maior de aderência entre os meses
de abril a agosto, período esse que coincide com a baixa no volume de vendas da empresa. No
entanto, apesar da queda inicial do volume de vendas o estudo mostrou que o volume vendido
no ano de 2020 alcançou resultados maiores do que no ano anterior, fator determinante para
que a empresa batesse a meta de rentabilidade prevista para o ano.

O segundo objetivo também foi atingido, pois ele procurava analisar as mudanças
trazidas pelas medidas provisórias nas relações trabalhistas na Disbecol Distribuidora de
bebidas de Caicó. Pode-se observar no gráfico 1 os contratos de trabalho de aproximadamente
65% dos colaboradores da empresa, foram alterados com o teletrabalho, redução de jornada e
a suspensão temporária do contrato, entre outros. Tem-se que dos contratos afetados pela
redução de jornada de trabalho 23% destes colaboradores faziam parte do setor de vendas e
administração, já ao olhar os contratos de trabalho suspensos 13% representam funcionários
do setor operacional (Entrega e Armazém).

Quanto ao terceiro objetivo que tinha como finalidade: verificar a reação dos
colaboradores da Disbecol que foram afetados pela adoção as medidas 927 e 936/20, este foi
alcançado. Através da aplicação de um questionário, percebe-se diante as respostas dos 25
colaboradores que não há interesse em continuar nessas novas formas de trabalho após a
pandemia, ainda assim as respostas mostraram que os colaboradores entendem a importância
que teve para a empresa e para manutenção dos seus empregos a adoção destas medidas, e
quanto a satisfação de continuar empregado, ainda que enfrentando o medo e desafio trazidos
pelas mudanças, a resposta obtida foi positiva, o que mostra que a equipe tem facilidade em
adaptar-se ao novo.

Mediante o exposto, entende-se que essa pesquisa se justifica relevante, uma vez que,
as MPs 927/20 e 936/20 foram fundamentais no momento enfrentado no país e no mundo,
sendo um pilar no suporte e manutenção dos empregos e preservação de renda. Além disso, os
resultados encontrados nesse estudo, desperta assunto para maiores discussões sobre essas
novas modalidades de trabalho. Dessa maneira, sugere-se para pesquisas futuras, estudo
semelhante, como analisar em um outro seguimento empresarial a adoção da Medida
Provisória Nº 1.045, de 27 de abril de 2021, que institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda.
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RESUMO 

 

O objetivo do estudo é avaliar a necessidade e o nível de capital de giro na administração da 

empresa. Para tanto, foi realizado um estudo de caso em uma loja de departamentos, localizada 

na cidade de Formiga/MG. Partiu-se da hipótese que a empresa não utiliza métodos específicos 

para avaliar a necessidade de capital de giro e este é todo financiado por recursos de terceiros. 

O estudo pretende contribuir com a literatura ao reforçar a importância dos gestores das 

microempresas e empresas de pequeno porte de utilizarem ferramentas de gestão para poderem 

assim ter um maior controle sobre a saúde financeira dos estabelecimentos, visto que este 

segmento é responsável por 60% dos empregos formais e 20% do PIB do país. Tornou-se 

possível verificar que os recursos utilizados vêm de capital próprio e as necessidades para o 

investimento de capital de giro são avaliadas por prioridades, não havendo investimentos em 

outras empresas. 

Palavras-chave: Capital de giro. Microempresa. Recursos.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A alta competitividade para alcançar poder e permanência no mercado, está ocasionando 

grave rivalidade entre os concorrentes, de modo que os mesmos têm aplicado cada vez mais 

ferramentas de gestão financeira para avaliarem a saúde financeira de seus negócios (COSTA 

et al., 2018). Uma das ferramentas financeiras que vêm sendo amplamente utilizadas é o capital 

de giro, visto que o acompanhamento da gestão do capital de giro oferece uma reserva que 

permite à empresa cumprir as obrigações em andamento, visto que ele é o excedente dos fundos 

de longo prazo não comprometido com o financiamento do ativo (ROSS et al., 2015).  

A gestão eficiente dos recursos oriundos do capital de giro alerta aos empreendedores 

possíveis situações de insolvência das empresas, de modo que fica claro os desvios de valores 

para demais finalidades que não a aplicação no capital de giro da empresa (FLOHR et al., 2020). 

A falta de habilidade gerencial em planejar e controlar o capital de giro, falta de clareza 

sobre seus componentes e a falta de entendimento sobre seus impactos na liquidez e 

rentabilidade levam a empresa para uma situação de insolvência seguida de falência (PESSIN 

& LEMOS, 2016). Dessa forma, muitos negócios finalizam suas atividades devido à 

incapacidade dos gestores de planejarem, controlarem e gerir o ativo circulante de sua empresa.  

Dada a importância do capital de giro para a eficiência e sobrevivência da empresa no 

mercado, o problema que norteia essa pesquisa é: De que forma é aplicada a ferramenta do 

Capital de Giro em uma empresa de Pequeno Porte? Essa pesquisa busca, portanto, avaliar a 

necessidade e o nível de capital de giro na administração da empresa, descrevendo os 



 

 

procedimentos gerenciais. Para tanto, foi realizado um estudo de caso em um estabelecimento 

loja de departamentos localizada na cidade de Formiga/MG.  

Partiu-se da hipótese que a empresa não utiliza métodos específicos para avaliar a 

necessidade de capital de giro e este é todo financiado por recursos de terceiros. Essa pesquisa 

se justifica devido a taxa de mortalidade das empresas na cidade ser de 24% nos cinco primeiros 

anos de atividades (SEBRAE, 2017).  

Desde modo, o estudo pretende contribuir com a literatura ao reforçar a importância dos 

gestores das microempresas e empresas de pequeno porte de utilizarem ferramentas de gestão 

para poderem assim ter um maior controle sobre a saúde financeira dos estabelecimentos, visto 

que este segmento é responsável por 60% dos empregos formais e 20% do PIB do país (SILVA 

et al., 2016). E o também ao analisar de que forma a utilização dessas ferramentas podem gerar 

benefícios para o empreendimento. 

Para tratar do assunto proposto, fez-se uma breve abordagem do conceito do capital de 

giro, ciclo operacional e necessidade do acompanhamento do fluxo de caixa. Na seção seguinte, 

foi relatado o procedimento metodológico empregado para responder ao objetivo da pesquisa. 

Ademais relata-se o resultado encontrado no estudo de caso e encerrando com as considerações 

finais. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Capital de Giro 

O capital de giro é importante para qualquer empresa e é gerenciado em 

estabelecimentos de pequeno, médio e grande porte. Assaf Neto (2010) ressaltam que uma 

administração inadequada do capital de giro resulta normalmente em sérios problemas 

financeiros, contribuindo efetivamente para a formação de uma situação de insolvência. 

Para Braga (1999), a expressão capital de giro significa a soma de capitais próprios 

aplicados no Ativo Circulante. No conceito econômico, representa o investimento adicional que 

a empresa deverá realizar, a fim de dar início a seu ciclo operacional e capacitar-se para 

comercializar os bens e serviços produzidos. Em períodos de estabilidade monetária, 

praticamente todas as empresas devem apresentar uma soma razoável de capitais próprios 

investidos no circulante (capital de giro). Em períodos de inflação, nem sempre ocorre esta 

preocupação por parte das empresas, já que elas procuram valer-se ao máximo de recursos de 

terceiros (empréstimos, financiamentos etc.). 

A palavra “giro” vem da ideia de movimentação contínua dos principais elementos 

formadores de transações da empresa (dos negócios da empresa), onde ela basicamente forma  

seus lucros. Em outras palavras, da movimentação dos capitais aplicados no giro é que há a 

formação tradicional do lucro. O processo de tomar dinheiro de caixa ou bancos (das 

disponibilidades), comprar estoques de mercadorias, revender a prazo (ou à vista), emitir 

duplicatas e, posteriormente, receber, retornando o dinheiro em caixa, acrescido provavelmente 

de lucros, é denominado o giro da empresa, e os valores aplicados nesses ativos são 

denominados capital de giro ou em giro (ASSAF NETO & SILVA, 2007). 

Para que a administração do capital de giro possa ser eficaz na empresa, é instigante que 

se avalie toda a movimentação realizada no ciclo operacional. A avaliação inclui verificar se 

todos os setores estão desempenhando normalmente suas atividades e no prazo médio 



 

 

estipulado. Pelo ciclo operacional, é possível estabelecer o quanto a empresa precisa de capital 

de giro para investir em elementos patrimoniais.  

Assaf Neto (2010) ressalta que, na consecução de suas atividades operacionais, a 

empresa persegue sistematicamente a produção de bens ou serviços e, consequentemente, 

vendas e recebimentos. Com isso, ela procura a obtenção de determinado volume de lucros, que 

possa satisfazer às expectativas de retorno de suas fontes de financiamento. É no desenvolver 

de todo esse processo que se identifica de maneira normal e repetitiva o ciclo operacional da 

empresa, o qual pode ser definido como as fases existentes no interior da organização, que vão 

desde a aquisição de materiais para a produção até o recebimento das vendas efetuadas. 

É claro que, se todas as vendas são efetuadas à vista, o prazo de cobrança é nulo.  Da 

mesma forma, se a empresa trabalha com produção sob encomenda (e não para estoque), 

inexiste prazo de estocagem de produtos acabados. É a soma dos prazos de cada uma das fases 

operacionais que se denomina período de maturação. Em outras palavras, período de maturação 

é o tempo médio decorrido desde a compra da matéria-prima até que ela seja transformada em 

um produto final e vendida, se recebe seu importe de venda.  

Quanto mais longo se apresentar o período de maturação, maior será o volume de 

recursos a serem destinados pela empresa para financiar sua atividade. Parte dessas fases 

operacionais pode ser financiada mediante compras parceladas e prazos para pagamentos de 

despesas operacionais, como salários, encargos sociais, impostos sobre vendas etc. São os 

denominados passivos de funcionamento, inerentes à atividade da empresa. Para a parte não 

financiada por esses passivos, a empresa deve alocar outros tipos de fundos, como recursos 

próprios, empréstimos e financiamentos, descontos de duplicatas etc. São passivos que a 

empresa, deliberadamente, levantou-se no mercado, visando financiar suas atividades 

operacionais. 

É importante avaliar que a necessidade de financiamento do ciclo operacional é 

crescente, pois em cada fase vão-se absorvendo os custos e despesas operacionais 

correspondentes. A equação do Ciclo Operacional = Prazo entre a compra e o recebimento da 

venda é apresentada por Blatt (2001) onde: 

 

Ciclo Operacional = PMRE + PMRV 

Fonte: Blatt (2001) 

 

Observe que a soma do Prazo Médio de Recebimentos de Vendas (PMRV) com o Prazo 

Médio de Renovação de Estoques (PMRE) aproxima-se bastante do Ciclo Operacional da 

Compra, já que medimos quantos dias aproximadamente os estoques levam para serem 

vendidos e somamos ao prazo de recebimento das vendas. O ideal seria que a empresa atingisse 

uma posição em que a soma do PMRE com o PMRV fosse igual ou inferior ao Prazo Médio de 

Pagamento de Compras (PMPC). Situação ideal: 

 

Relação entre Ciclo Operacional e PMPC = PMRE + PMRV ≤ 1  

                                                        PMPC                             

                                                               Fonte: Blatt (2001) 

 

Dessa forma, a empresa poderia vender e receber a mercadoria adquirida para, depois, 

liquidá-la junto ao seu fornecedor. Assim, se o PMRE for de 30 dias, o PMRV for de 54 dias e 



 

 

o PMPC for de 90 dias, a empresa terá, ainda, em média, uma folga de seis dias. O seu 

posicionamento será de: 

 

Relação entre Ciclo Operacional e PMPC = 30 + 54 = 0,93 

                                90 

Fonte: Blatt (2001) 

 

Nem sempre trazer esse índice para uma situação favorável (inferior a 1) é tarefa fácil. 

No entanto, não restam dúvidas de que melhorar esse índice deve ser uma meta que a empresa 

precisa estar sempre perseguindo. 

 

2.2 Necessidade de Capital de Giro (NCG) ou Investimento Operacional em Giro (IOG) 

 

Blat (2001) descreve que a Necessidade de Capital de Giro mostra o excesso ou a falta 

de Ativos Circulantes Operacionais em relação aos Passivos Circulantes Operacionais. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                
                                                        Fonte: Blatt (2001) 

 

Segundo Blatt (2001), toda empresa precisa aplicar capital para realizar suas atividades. 

Além de seu capital próprio, a empresa recebe financiamentos de diferentes origens (como 

fornecedores) e também concede financiamentos com várias finalidades (como duplicatas a 

receber). O total do capital necessário para que a empresa gire sua atividade é denominado 

Necessidade de Capital de Giro (NCG) ou Investimento Operacional em Giro. O cálculo da 

NCG é:  

 

NCG = Financiamentos Concedidos - Financiamentos Recebidos 

Fonte: Blatt (2001) 

 

2.3 Índices da Estrutura de Capital de Giro ou Índices de Atividade 

 

2.3.1 Prazo Médio de Venda – PMV 

 

Também definido por prazo médio de estocagem dos produtos acabados. Esse quociente 

revela o tempo médio que o produto gasta desde a sua elaboração até a venda, ou seja, o prazo 

que o produto acabado permanece em estoque à espera de ser vendido. 

IOG = NCG = ACO - PCO, ou 

IOG = NCG = ACC - PCC 

onde: 

NCG = Necessidade de Capital de Giro 

IOG = Investimento Operacional em Giro 

ACO = Ativo Circulante Operacional 

PCO = Passivo Circulante Operacional 

ACC = Ativo Circulante Cíclico 

PCC = Passivo Circulante Cíclico  

 



 

 

 

 

 

 
Fonte: Assaf Neto (2010) 

 

2.3.2 Prazo médio de recebimento de vendas – PMRV ou prazo médio de cobrança 

 

Duplicatas a receber podem ser obtidas no balanço patrimonial em análise (valor de fim 

de exercício) ou então pela média aritmética dos valores do ano em análise com o ano anterior, 

conforme critério do analista. “Vendas” podem ser calculadas por meio da subtração de 

devoluções e abatimentos da Receita Bruta, ou então por meio da subtração de devoluções, 

abatimentos e impostos da Receita Bruta. 

 

PMRV= Duplicatas a Receber x 360 

                         Vendas 

Fonte: Blatt (2001) 

 

Observação: Vendas = Vendas Brutas – Devoluções e Abatimentos 

 

2.3.3 Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores – PMPF  

 

Determina o tempo médio que a empresa demora em pagar suas compras. 

 

PMPF= Fornecedores a Pagar × 360  

Compras a Prazo 

Fonte: Assaf Neto (2010) 

 

2.3.4 Prazo médio de rotação dos estoques 

 

Os chamados “estoques” podem ser obtidos no balanço patrimonial em análise (valor 

de fim de exercício) ou, então, conforme Blatt (2001), pela média aritmética dos valores do ano 

em análise com o ano anterior, conforme critério do analista. Esse prazo indica, em média, 

quantos dias a empresa leva para vender seu estoque. Quase todas as empresas trabalham 

obrigatoriamente com algum nível de estoque de matéria-prima, produtos em elaboração, 

produtos acabados ou mercadorias. A manutenção desse estoque exige capital de giro para 

financiá-lo. Desta forma, quanto maior o estoque em número de dias, maior necessidade de 

recursos possui a empresa. Em época de recessão, em função do decréscimo da demanda, o 

aumento dos preços dos produtos é em geral inferior ao custo do dinheiro, e manter estoques 

elevados implica, quase sempre, na necessidade de se conseguir crédito bancário que, em 

épocas de crise, torna-se escasso. 

 

 

                                                                                         
Fonte: Blatt (2001) 

PMV= Estoques Médio de Produtos Acabados × 360 

           Custo dos Produtos Vendidos  

PMRE= 365 × Estoques 

                        CMV 



 

 

2.3.5 Prazo Médio de Pagamento de Compras – PMPC  

 

PMPC= 365 × Fornecedores 

                 Compras  

                                                              Fonte: Blatt (2001) 

 

Blatt (2001) explana que os “fornecedores” podem ser obtidos no balanço patrimonial 

em análise (valor de fim de exercício), ou então pela média aritmética dos valores do ano em 

análise com o ano anterior, conforme critério do analista. Indica, em média, quantos dias a 

empresa demora para pagar suas compras. Alguns fatores que provocam distorções nos índices 

citados são: necessidade de capital de giro; o indexador utilizado na conversão das contas; o 

cálculo de média aritmética das contas, o que não necessariamente espelha a realidade”. 

(BLATT, 2001, p.90) 

Como o valor das compras normalmente não é indicado nos balanços, esse preço deverá 

ser obtido junto à empresa ou, então, calculado. Em empresas comerciais, podemos chegar ao 

montante de compras a partir da seguinte fórmula: 

 

CMV = EI + C -EF 

onde: 

CMV = Custo das Mercadorias Vendidas 

EI = Estoque Inicial do Período 

C = Compras 

EF = Estoque Final do Período 

Portanto, CMV EI + C — EF 

C = CMV - EI + EF 

Compras = Custo das Mercadorias Vendidas – Estoque Inicial + Estoque Final 

 

Fonte: Blatt (2001) 

 

Ainda segundo o mesmo autor, o crédito concedido pelos fornecedores é espontâneo e, 

em princípio, renovável. Por não possuir encargos, quanto maior, mais favorece a estrutura da 

empresa. O PMPC (Prazo Médio de Pagamento de Compras) indica a qualidade das contas a 

pagar da empresa. Ele testa quão rapidamente ou lentamente a empresa está pagando seus 

fornecedores nas compras a prazo.  

A boa administração financeira básica de qualquer empresa necessita que ela pague suas 

contas no prazo. Essa empresa pode estar jogando no floating e um PMPC excessivamente alto 

pode indicar que ela esteja usando seus fornecedores para efetuar financiamentos não onerosos 

de forma proposital como técnica de administração do caixa. Contudo, circunstâncias adversas 

podem resultar em giro de contas a pagar em atraso. A empresa provavelmente será colocada 

em cobrança, forçando-a a pedir emprestado recursos de curto prazo com altas taxas de juros. 

A empresa também pode perder fornecedores de confiança, tornando sofrível sua habilidade de 

fornecer seus produtos aos seus clientes. 

 

2.3.6 Indicadores Tradicionais de Liquidez 

 



 

 

Para Matarazzo (2010), os índices mostram a base da situação financeira da empresa. 

Muitas pessoas confundem índices de liquidez com índices de capacidade de pagamento. Os 

índices de liquidez não são índices extraídos do fluxo de caixa, que comparam as entradas com 

as saídas de dinheiro. São índices que, a partir do confronto dos Ativos Circulantes com as 

dívidas, procuraram medir quão sólida é a base financeira da empresa. Um estabelecimento 

com bons índices de liquidez tem condições de ter boa capacidade de pagar suas dívidas, mas 

não estará obrigatoriamente pagando-as em dia em função de outras variáveis como prazo, 

renovação de dívidas etc. 

Assaf Neto (2010) observa que os indicadores de liquidez evidenciam a situação 

financeira de uma empresa frente a seus diversos compromissos financeiros. Além do capital 

circulante líquido, o estudo tradicional da liquidez inclui outros indicadores financeiros, 

conforme apresentados a seguir. 

 

2.3.7 Liquidez Imediata  

 

Revela a porcentagem das dívidas a curto prazo (circulante) em condições de serem 

liquidadas imediatamente. Esse quociente é normalmente baixo pelo pouco interesse das 

empresas em manter recursos monetários em caixa, ativo operacionalmente de reduzida  

rentabilidade. De acordo com Iudícibus (2010) no passado quando se atribuía exagerada 

importância a segurança imediata do empreendimento, o quociente tinha maior importância. 

 

Liquidez Imediata = Disponível 

                 Passivo Circulante 

Fonte: Assaf Neto (2010) 

2.3.8 Liquidez Seca 

 

O quociente demonstra a porcentagem das dívidas a curto prazo em condições de serem 

saldadas a utilização de itens monetários de maior liquidez do ativo circulante. Essencialmente, 

a liquidez seca determina a capacidade de curto prazo de pagamento da empresa mediante a 

utilização das contas do disponível e valores a receber. 

 

Liquidez Seca =   Ativo Circulante – Estoques - Despesas Antecipadas 

                                                   Passivo Circulante 

Fonte: Assaf Neto (2010) 

2.3.9 Liquidez Corrente 

 

A liquidez corrente indica o quanto existe de ativo circulante para $1,00 de dívida a 

curto prazo. 

 

Liquidez Corrente =   Ativo Circulante 

                     Passivo Circulante 

Fonte: Assaf Neto (2010) 

 



 

 

Quanto maior a liquidez corrente, mais alta se apresenta a capacidade da empresa em 

financiar suas necessidades de capital de giro. 

 

 

        Se:                                                                 Denota: 

Liquidez Corrente > 1,0          Capital Circulante Líquido positivo 

Liquidez Corrente = 1,0          Capital Circulante Líquido nulo 

Liquidez Corrente < 1,0          Capital Circulante Líquido negativo  

Fonte: Assaf Neto (2010) 

 

2.3.10 Liquidez Geral 

 

Esse indicador revela a liquidez tanto a curto como a longo prazo. Quanto a empresa 

possui de Ativo Circulante + Realizável a longo prazo para cada $ 1,00 de dívida total. A 

liquidez geral é utilizada também como uma medida de segurança financeira da empresa a longo 

prazo, revelando sua capacidade de saldar todos os compromissos. É interessante ressaltar, 

ainda, a existência de um índice de liquidez muitas vezes adotado pelo mercado, denominado 

capital de giro próprio. Ele é normalmente obtido pela diferença entre o patrimônio líquido e o 

ativo permanente (inclusive realizável a longo prazo), e interpretado como o volume de capital 

próprio da empresa que está financiando suas atividades circulantes. 

Em verdade, não haveria restrição ao uso desse indicador na hipótese de se identificar, 

exatamente, qual a fonte do capital permanente aplicado no ativo, ou seja, cada ativo deveria 

ser identificado com sua fonte de financiamento. Como é bastante difícil, na prática, identificar-

se diretamente os vários recursos dos ativos com suas respectivas origens, prefere-se trabalhar 

com o conceito de capital circulante líquido. 

 

Liquidez Geral   =    Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

                                 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

                                                                  Fonte: Assaf Neto (2010) 

 

2.4 Temas Relacionados em Trabalhos Acadêmicos   

 

Dado o objetivo desse trabalho de fazer uma avaliação da necessidade de capital de giro, 

identificar a importância e o nível de capital de giro para a empresa, descrevendo, também, os 

procedimentos gerenciais de administração, para assim poder verificar se a empresa utiliza 

métodos específicos para avaliar a necessidade de capital de giro. Para tanto, foram encontrados 

trabalhos acadêmicos com temas relacionados, isto é, que tinham por objetivo analisar a gestão 

do capital de giro em empresas de pequeno porte. 

 
Autor (es) Objetivo Principais Resultados 

Pimenta & 

Silva (2017) 

Analisar os financiamentos das 

necessidades de capital de giro 

oriundas de fontes externas das 

micro e pequenas empresas de 

Ituiutaba-MG. 

- Os autores encontraram que das 120 empresas 

analisadas, 63,3% dessas empresas analisadas estavam 

utilizando ou já tinham utilizado algum tipo de crédito 

externo para o financiamento das suas necessidades de 

capital de giro. 



 

 

-94,7% afirmaram que o principal tipo de crédito 

utilizado foi a compra a prazo de fornecedores. 

- O prazo do empréstimo (96,1%), a taxa de juros 

(94,7%), os limites de créditos disponíveis (46,1%) e a 

burocracia (44,7%) foram considerados como os 

principais fatores quando da tomada de decisão do 

financiamento de capital de giro. 

Costa et al. 

(2018) 

Identificar   e   analisar   as   

principais   dificuldades   das 

microempresas moveleiras de 

Divinópolis, Minas Gerais, na 

gestão do capital de giro. 

-As   principais   dificuldades   na   gestão   dos   recursos 

financeiros de curto prazo era fazer o controle diário de 

caixa, saber o lucro de cada trabalho realizado, separar 

as finanças do negócio e da vida pessoal dos sócios, 

saber o custo de cada trabalho e saber o valor dos 

estoques. 

Pessin & 

Lemos (2016) 

Analisar a utilização de ferramentas 

de administração do capital de giro e 

a sobrevivência das microempresas 

do Vale do Rio dos Sinos e Vale do 

Caí. 

- Os resultados revelaram uma evolução significativa na 

aplicação das ferramentas de administração do capital de 

giro entre o primeiro e o segundo ano de pesquisa. 

-Além disso, os resultados evidenciaram o grau de 

efetividade do Programa NaN para a melhoria da gestão 

financeira das microempresas atendidas. 

Oliveira et al. 

(2017) 

Analisar a efetividade do 

investimento em gestão nas 

Empresas de Base Tecnológica. 

- O investimento em gestão profissionalizada possibilita 

a tais empresas a possibilidade de diminuírem as 

chances de erros no processo de tomada de decisão. 

Assim como de se criarem oportunidades positivas para 

estes negócios a partir do uso das ferramentas de gestão 

profissionalizada. 

Fernandes & 

Gomes (2019) 

Determinar a relevância da gestão 

do capital de giro para micro e 

pequenas empresas no processo 

decisório. 

- Os autores encontraram que para a contabilidade, o 

estudo sobre a gestão do capital de giro é uma 

ferramenta fundamental para a tomada de decisões, uma 

vez que o profissional contábil contém conhecimentos 

técnicos indispensáveis para a compreensão dos 

indicadores necessários à gestão do capital circulante.  

-Já para a área financeira, é extremamente necessário 

para a longevidade das microempresas, que observam 

muitas vezes seus relatórios contábeis pela ótica 

econômica, a despeito dos passivos onerosos que podem 

comprometer o desempenho da empresa, lucro e a 

sobrevivência da mesma no mercado.  

Fonte: Dados da Pesquisa (2022) 

 

3 METODOLOGIA 

Baseado em Gil (2014), a abordagem adotada neste estudo teve a finalidade descritiva 

e exploratória. A intenção foi descrever como a necessidade de uma empresa de saber o nível 

de capital de giro para o cumprimento de suas obrigações, descrevendo assim os procedimentos 

gerenciais. O caráter exploratório da pesquisa diz respeito à descoberta a que ela se propõe.      

Segundo Baptista e Campos (2007) observam que, por meio das ações da análise exploratória, 

são explicitadas informações subjacentes ao fenômeno estudado. 

Foram coletados dados primários por meio de um questionário uniformizado com 10 

questões fechadas, voltadas à avaliação do capital de giro, correlacionadas com o 

gerenciamento da empresa. Cada questão apresenta três alternativas (letras a, b e c), na qual o 

colaborador concorda ou discorda da pergunta, por meio da escolha de “SIM” ou “NÃO”. De  



 

 

acordo com Gil (2014), o questionário possui como objetivo o conhecimento do entrevistado 

sobre determinado assunto.  

Além disso, foram utilizados alguns documentos contábeis para a análise dos ativos da 

empresa. Conforme Baptista e Campos (2007), a pesquisa documental utiliza de fontes 

primárias de informações como documentos, censos, contratos, etc. Para organizar os dados 

coletados por meio da pesquisa documental, as informações foram aplicadas em alguns índices 

para a avaliação do capital de giro. Tratando-se assim, de uma análise exploratória dos dados.  

A empresa analisada é do segmento comercial de departamento e está situada na cidade 

de Formiga/MG. A empresa foi fundada em 1953, é do segmento familiar, possui 115 

colaboradores e sua gestão está sob direção dos membros. Na empresa, existem quatro setores: 

comercial, financeiro, administrativo e contábil. A contabilidade é feita internamente, 

facilitando o fornecimento de informações a qualquer departamento no momento em que essas 

forem solicitadas. Nenhum setor é terceirizado. As demonstrações financeiras como a 

demonstração do resultado do exercício e balanço são instrumentos para a administração 

desenvolver planejamentos estratégicos a prazo e longo prazo. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a necessidade de capital de giro, identificar a 

importância e o nível de capital de giro para a empresa, descrevendo, também, os procedimentos 

gerenciais de administração.  

Baseado nas indagações feitas pelo questionário, que foi respondido pela gestora da 

empresa, chegou-se aos seguintes resultados: 

Com relação à administração do capital de giro, a empresa planeja os pagamentos com 

base nas datas de vencimento. Os recursos utilizados vêm de capital próprio e não há 

participação de terceiros, contrariando a pesquisa de Pimenta & Silva (2017) que 63,3% das 

empresas analisadas estavam utilizando ou já tinham utilizado algum tipo de crédito externo 

para o financiamento das suas necessidades de capital de giro. 

Quanto aos fornecedores, não ocorre atraso com relação ao recebimento das 

mercadorias. A empresa já deixou de negociar com algumas marcas por incompatibilidade. O 

disponível (caixa + bancos) é bem administrado, não existindo indisponibilidades em  

decorrência de má administração, sendo realizada, periodicamente, a análise dos valores do 

caixa, para que todos os compromissos sejam atendidos de acordo com o planejado. 

No quesito estoque da empresa, Costa et al. (2018) explanam que uma das principais 

dificuldades   na   gestão dos recursos financeiros de curto prazo era saber o valor dos estoques; 

mas na empresa estudada verificou-se que existe um sistema interligado ao de contas a receber 

e contas a pagar, além de um controle para cada setor, sendo as atividades realizadas 

rotineiramente. Todos os estoques são incluídos no inventário, através do sistema implantado, 

havendo verificação para detectar se os produtos estão ou não registrados no sistema, sendo que 

este atende às necessidades internas da empresa.  

Oliveira et al. (2017) explanam que investimento em gestão profissionalizada possibilita 

a possibilidade de diminuir as chances de erros no processo de tomada de decisão. Assim como 

de se criarem oportunidades positivas para os negócios a partir do uso das ferramentas de gestão 

profissionalizada, o que não acontece na empresa, pois a DFC (Demonstração de Fluxo de 

Caixa) é elaborada na própria contabilidade e não segue método direto, utilizado para controlar 



 

 

as disponibilidades na entrada e na saída de recursos financeiros, além de nenhum setor ser 

terceirizado. Santos (2005), explana que a DFC é um demonstrativo financeiro que elenca a 

equivalentes ao caixa num período reportado, variação líquida do saldo contábil do caixa 

e, detalha os recebimentos e pagamentos que causaram essa variação. 

As necessidades para o investimento de capital de giro são avaliadas por prioridades, de 

acordo com a urgência de aquisição de materiais ou serviços, aperfeiçoamento de funcionários 

e qualificação do estabelecimento, não havendo investimentos em outras empresas ou compra 

de ações na B3 - Bolsa do Brasil. 

No que diz respeito à análise de crédito dos clientes, observou-se que a maioria das 

vendas não é à vista e toda a clientela passa por uma análise individual, sendo que essa análise 

é modificada de acordo com as tendências do mercado. 

Como complemento ao que foi proposto neste trabalho, usou-se fórmulas de diversas 

naturezas gerenciais. Os dados utilizados nos cálculos abaixo foram extraídos por meio da DRE 

(Demonstração do Resultado do Exercício) e Balanço Patrimonial referentes a 2019, além de 

informações relativas ao financeiro da empresa, que foram fornecidas pelo contador; segundo 

Fernandes & Gomes (2019) o profissional contábil contém conhecimentos técnicos 

indispensáveis para a compreensão dos indicadores necessários à gestão do capital circulante. 

Abaixo serão apresentadas as fórmulas, os resultados e as devidas conclusões. Para 

analisar o saldo de tesouraria usamos a fórmula seguinte: 

 

Saldo de Tesouraria = Ativo Circulante Financeiro - Passivo Circulante Financeiro 

 

Saldo de Tesouraria = 3.798.775,44 - 1.446.856,02 = R$ 2.351.919,42 

 

Assaf Neto (2010) explana que este quociente indica o excesso ou a falta de Ativos 

Circulantes Financeiros em relação aos Passivos Circulantes Financeiros. Saldo de Tesouraria 

é a diferença entre os ativos financeiros de curto prazo e os passivos financeiros de curto prazo, 

indicando a folga ou aperto da tesouraria. O saldo encontrado está com folga, resultando em R$ 

2.351.919,42. 

 

Prazo Médio de Venda – PMV 

 

PMV = Estoque Médio de Produtos acabados / Custo das Mercadorias Vendidas *360 

PMV= 2.713.443,40/3.323.516,97 * 360 = 293,91 ou 294 

 

Este quociente indica o tempo médio que o produto gasta desde a sua elaboração até a 

venda, ou seja, o prazo que o produto acabado permanece em estoque à espera de ser vendido. 

Pelo resultado encontrado, são 294 dias que a mercadoria permanece no estoque. No caso da 

empresa estudada há produtos que saem em períodos mais curtos, já outros demoram. 

 

Prazo Médio de Recebimento de Vendas – PMRV ou Prazo Médio de Cobrança 

 

PMRV = Duplicatas a Receber / Vendas *365 

PMRV = 559.396,78/ 6.978.546,18*365 

PMRV=29,25 

 



 

 

Assaf Neto (2010) exalta que esse índice representa em média, quantos dias a empresa 

demora para receber suas vendas. Pelo resultado obtido, a empresa recebe em 29 dias (média) 

suas vendas, não considerando o prazo dos inadimplentes. 

 

Prazo Médio de Pagamento de Compras – PMPC 

 

PMPC = 365 * Fornecedores / Compras 

PMPC = 365* 777.522,50 / 2.600.000 

PMPC=109,15 

 

Indica, em média, quantos dias a empresa demora para pagar seus fornecedores. Pelo 

resultado obtido a empresa paga seus fornecedores em 109 dias. 

   

Prazo Médio de Rotação dos Estoques 

 

PMRE = 365 * Estoques / CMV 

PMRE = 365 * 2.713.443,40 / 3.323.516,97 

PMRE = 297,99 ou 298 dias 

 

Indica, em média, quantos dias a empresa leva para vender seu estoque. A empresa 

demora aproximadamente 298 dias para vender seus produtos. 

 

Ciclo Operacional 

Prazo médio de compras 109 dias 

Prazo médio de estocagem 298 dias 

Prazo médio de Vendas/ recebimento 29 dias 

Resultado = 109 - 298 -29 = - 218 dias /30 = 7 meses 

 

Dessa forma, a empresa terá que arcar com o valor referente a 218 dias com relação as 

compras de mercadorias para revenda, contradizendo Fernandes & Gomes (2019) que explanam 

que é extremamente necessário para a longevidade das microempresas, que observem seus 

relatórios contábeis pela ótica econômica, a despeito dos passivos onerosos que podem 

comprometer o desempenho da empresa, lucro e a sobrevivência da mesma no mercado. 

 

Necessidade de Capital de Giro 

 

NCG = Financiamentos Concedidos - Financiamentos Recebidos 

NCG = 3.272.840,18-1.446.856,02 

NCG= R$1.825.984,16 

 

Neste cálculo, utilizou-se valores do Balanço Patrimonial, para financiamentos 

concedidos (títulos a receber e estoques) e financiamentos recebidos (fornecedores, salários, 

tributos, contribuições e outras obrigações), somou-se o valor dos concedidos e subtraiu-se o 

dos recebidos e chegou ao resultado de R$1.825.984,16, a real necessidade de capital de giro. 



 

 

Às vezes, a NCG é negativa. Toda vez que isso ocorre dizemos que a atividade se auto 

financia. O capital de terceiros (espontâneo) é suficiente para girar sua atividade.  

Para Matarazzo (2010), os índices mostram a base da situação financeira da empresa. 

Um estabelecimento com bons índices de liquidez tem condições de ter boa capacidade de pagar 

suas dívidas, mas não estará obrigatoriamente pagando-as em dia em função de outras variáveis 

como prazo, renovação de dívidas etc. Assaf Neto (2010) observa que os indicadores de liquidez 

evidenciam a situação financeira de uma empresa frente a seus diversos compromissos 

financeiros.  

Para alcançar os resultados dos índices de liquidez utilizou-se as seguintes fórmulas: 

 

Liquidez Imediata = Disponível / Passivo Circulante 

481.802,76 / 1.446.856,02 = 0,33 

 

Ainda segundo Assaf Neto (2011) a liquidez imediata indica a porcentagem das dívidas 

a curto prazo (circulante) em condições de serem liquidadas imediatamente. Situação é 

favorável e o nível de dívida é pequeno diante de 100%. 

 

Liquidez Seca = Ativo Circulante - Estoques - Despesas Antecipadas / Passivo 

Circulante 

3.798.775,44 - 2.713.443,40 – 0 / 1.446.856,02= 1.085.332,04/1.446.856,02 = 0,75 

 

A liquidez seca indica a porcentagem das dívidas a curto prazo em condições de serem 

saldadas mediante a utilização de itens monetários de maior liquidez do ativo circulante. 

Essencialmente, a liquidez seca determina a capacidade de curto prazo de pagamento da 

empresa mediante a utilização das contas do disponível e valores a receber. O resultado obtido 

foi de 0,75. Um bom índice, baseado na turbulência atualmente do mercado. 

 

Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

3.798.775,44/1.446.856,02 = 2,62 

 

A liquidez corrente indica o quanto existe de ativo circulante para $1 de dívida a curto 

prazo. De acordo com a apuração do cálculo, a liquidez corrente foi maior que 1.0, ou seja, 2,62 

demonstrando Capital Circulante Líquido positivo. Quanto maior a liquidez corrente, mais alta 

se apresenta a capacidade da empresa em financiar suas necessidades de capital de giro. 

 

Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo/ Passivo 

Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

LG = 3.798.775,44 + 0/ 1.446.856,02+ 0 

LG = 2,62 

 

Este indicador revela a liquidez tanto a curto quanto a longo prazo. A empresa possui 

de 2,62 para cada $ 1,00 de dívida total. Em suma, é possível verificar que o capital de giro 

representa, em média,  30 a 40% do total dos ativos da empresa, por isto, é de suma importância 

que haja o acompanhamento pelo gestor financeiro, pois sofre impacto com as mudanças 



 

 

enfrentadas, tais como: redução de vendas, crescimento de inadimplência, aumento das 

despesas financeiras e custos. O prazo para que haja o giro é superior a seis meses, o que 

significa que a empresa terá que arcar com recursos próprios ou de terceiros durante esse 

período, com relação às compras de mercadorias para revenda, o que de acordo com Pessin & 

Lemos (2016), corrobora que a falta de habilidade gerencial em planejar e controlar o capital 

de giro, falta de clareza sobre seus componentes e a falta de entendimento sobre seus impactos 

na liquidez e rentabilidade levam a empresa para uma situação de insolvência seguida de 

falência 

O prazo médio de pagamentos a fornecedores é de aproximadamente três meses, o que 

possibilita compreender que se deve ao prazo que a empresa demora para vender suas 

mercadorias. O prazo médio de recebimento de vendas é de 29 dias e a maioria das vendas são 

a prazo e divididas em até 12 vezes com juros. A necessidade de capital de giro da empresa é 

de R$1.825.984,16 para que possa continuar operando sem ter que se endividar a longo prazo.  

Baseado nos resultados obtidos através dos índices de liquidez, percebeu-se que a 

empresa tem percentual de dívidas a curto prazo relativamente pequena e para cada R$1,00 de 

dívida total, a empresa terá R$2,62 para saldar.  

A empresa estudada precisa se atentar com alguns índices, como o de rotação de 

estoques, fluxo de caixa, controle de contas a receber e a pagar, a fim de não prejudicar a saúde 

financeira do empreendimento. Sendo assim, novamente foram encontrados indícios que 

contradiz as pesquisas antecedentes. Pimenta & Silva (2017) afirmam que o prazo do 

empréstimo (96,1%), a taxa de juros (94,7%), os limites de créditos disponíveis (46,1%) e a 

burocracia (44,7%) foram considerados como os principais fatores quando da tomada de 

decisão do financiamento de capital de giro. 

 

5 CONCLUSÃO 

A presente pesquisa teve como objetivo avaliar a necessidade e o nível de capital de giro 

na administração de uma empresa de departamento da cidade de Formiga/ MG, descrevendo os 

procedimentos gerenciais utilizados por essa empresa. Inicialmente foi apresentada a base 

teórica na qual este estudo se fundamenta, para então, na sequência apresentar a análise e 

interpretação dos dados coletados. 

Os resultados demonstraram que o valor do capital de giro dessa empresa é de R$ 

1.825.984,16, com o prazo de giro superior a seis meses. Esse resultado indica que a empresa 

precisa utilizar de recursos próprios ao invés de terceiro durante esse período. Dessa forma, é 

possível concluir que a empresa precisa se atentar com alguns índices de controle para não 

depender de capital próprio durante um longo período. Além disso, se tratando de empresa  

familiar, é de sua relevância a aplicação do princípio contábil da entidade para a separação do 

dinheiro da empresa e da família, para não afetar no capital de giro da empresa. 

Não obstante, foi observado que o prazo médio de pagamento dos fornecedores é de três 

meses, mas o de recebimento dos clientes é de doze meses. Dessa forma, a empresa terá que 

pagar os fornecedores com capital próprio ao invés do pagamento ser realizado com o capital 

oriundo dos clientes, devido ao prazo de doze meses para os mesmos realizarem o pagamento 

de suas dívidas. Conclui-se nesta pesquisa que a empresa precisa se atentar com alguns índices, 

como o de rotação de estoques, fluxo de caixa, controle de contas a receber e a pagar, a fim de 

não prejudicar a saúde financeira do empreendimento. 



 

 

Propõe-se que sejam feitas mais análises detalhadas para cada setor da empresa e que se 

tenha sempre reservas financeiras. O interessante seria fazer liquidação com os produtos 

onerosos, pois geraria caixa e giraria o estoque. Tentar cobrir ofertas da concorrência pode ser 

também uma ferramenta gerencial usada na empresa, pois, além de reduzir a taxa de juros e 

conceder descontos, pode alavancar as vendas. Mudar o ramo do negócio não é preciso, mas 

planejar-se estrategicamente para alcançar melhores resultados torna-se necessário. 

Acredita-se que as discussões apresentadas neste trabalho ofereçam oportunidades e 

sugestões para futuras investigações sobre a temática, a saber: a) replicação do estudo em outras 

empresas, regiões e estados; b) aplicação de métodos qualitativos em parte da amostra para 

aprofundamento do problema de pesquisa; c) pesquisas incluindo outros indicadores contábeis 

e financeiros, além dos utilizados nesse estudo. 

 

REFERÊNCIAS  

 

ASSAF NETO, A. Finanças corporativas e valor. São Paulo, SP: Atlas, 2010. 

 

ASSAF NETO, A; SILVA, C. A. T. Administração do capital de giro. São Paulo, SP: Atlas, 

2007. 

 

BAPTISTA, M. N.; CAMPOS, D. C. Metodologias de pesquisa em ciências: análises 

quantitativa e qualitativa. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

 

BLATT, Adriano. Análise de balanços estrutura e avaliação das demonstrações 

financeiras e contábeis. São Paulo: Makron Books Ltda., 2001. 

 

BRAGA, Hugo Rocha. Demonstrações Contábeis. Estrutura, Análise e Interpretação. 4. 

ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

COSTA, Douglas Gomes; DE OLIVEIRA, Virlane Dias; SILVA, Valdilene Gonçalves 

Machado. Gestão de capital de giro: um estudo nas microempresas moveleiras de 

Divinópolis, MG. Research, Society and Development, v. 7, n. 1, p. e971164-e971164, 

2018. 

 

FLOHR, MICHELLE CRISTINA; RAUPP, FABIANO MAURY; DE BORBA, JOSÉ 

TAVARES. Impactos Financeiros da Aquisição do Mel no Capital de Giro de uma Micro- 

Empresa Fabricante de Geleias. Administração de Empresas em Revista, v. 2, n. 21, p. 

199-215, 2020. 

 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

IUDÍCIBUS, S. et al. Manual de contabilidade societária. São Paulo, SP: Atlas, 2010. 

 

MATARAZZO, Dante C. Análise Financeira de Balanços: abordagem básica e gerencial. 

7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 



 

 

OLIVEIRA, João Leandro Cássio; CORREIO, João Francisco Sarno Carvalho; RENNÓ, 

André Siqueira. A efetividade da gestão do capital de giro: o caso de empresas de bases 

tecnológicas na zona da mata mineira. Revista de Administração da UEG (ISSN 2236-

1197), v. 8, n. 2, p. 10, 2017. 

 

PESSIN, Rafael; DE LEMOS, Aline Nast Lima. ANÁLISE DA GESTÃO DO CAPITAL DE 

GIRO E A SOBREVIVÊNCIA DAS MICROEMPRESAS. Revista Conhecimento Online, 

v. 2, p. 79-92, 2016. 

 

PIMENTA, Alef Marcos Rosa; SILVA, Dany Rogers. Análise do Financiamento do Capital 

de Giro de Micro e Pequenas Empresas de Ituiutaba-MG. Revista da Micro e Pequena 

Empresa, v. 11, n. 3, p. 68, 2017. 

 

ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JAFFE, J.; LAMB, R. Administração financeira. 

Porto Alegre, RS: AMGH, 2015. 

 

SEBRAE– Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas-. Perfil dos 

pequenos negócios: 2017 Disponível em: 

<https://www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/documento/Planilha/Perfil-dos-

Pequenos-Negocios-2017> Acesso em: 5 jun. 2020. 

 

SANTOS, Cosme dos. Guia Prático para elaboração do demonstrativo dos fluxos de caixa – 

DFC. Curitiba: Juruá, 2005. 

 

SILVA FERNANDES, Girlane; RAMOS GOMES, Rickardo Léo. Gestão integrada de 

capital de giro para micro e pequenas empresas. Observatorio de la Economía 

Latinoamericana, n. mayo, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATRATIVIDADE EM BANCOS DIGITAIS: UMA ANÁLISE COM 

USUÁRIOS UNIVERSITÁRIOS EM SERGIPE 

Carla Cristine Silva Lopes 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

carlacslopes@gmail.com 

 

Ronalty Rocha 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) 

ronaltyrocha@gmail.com 

 

Lueny Oliveira Dantas 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

luenydantas14@gmail.com 

 

Rosangela Sarmento Silva 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

rosangelasarmento13@bol.com.br 
 

Resumo: Bancos digitais e fintechs têm alcançado cada vez mais usuários e clientes, a tal ponto 

que  constituíram ameaças empresariais aos bancos tradicionais. Nesse contexto, Dantas (2021) 

constatou que fatores como linhas de crédito, praticidade e atendimento formam a base de 

atratividade desses negócios, mas não verificou como esses construtos se relacionam entre si. 

Dessa forma, esse estudo buscou verificar o impacto entre os construtos de atratividade de 

bancos digitais, referentes a linha de crédito, conveniência e atendimento ao cliente, após 

adaptação dos construtos propostos por Dantas (2021). Para tanto, foi desenvolvido uma 

pesquisa quantitativa com uso da modelagem de equações estruturais, cujos resultados 

demonstraram que existe impacto positivo entre linhas de crédito e atendimento; e atendimento 

e conveniência 

 

Palavras-chave: Bancos digitais. Atratividade. Equações estruturais. 

 

1 Introdução 
 

A utilização de ferramentas e funcionalidades da tecnologia da informação alcançou todos 

os espectros da sociedade (CASTELLS, 2003), inclusive aqueles relacionados aos serviços 

financeiros e bancários, otimizando a prestação desse tipo de serviço e subsidiando o 

surgimento de fintechs, que são negócios que integram tecnologia e serviços no oferecimento 

de soluções financeiras (MASCARENHAS et al., 2021).  

Esses negócios rapidamente ganharam espaço no mercado, especialmente por oferecer 

praticidade, burocracia reduzida, baixos custos e maior controle sobre operações financeiras, 

com serviços disponibilizados em estruturas que o próprio cliente possui, a exemplo de 

smartphones e aplicações mobile (SILVA et al., 2020). Dentre os negócios decorrentes de 

fintechs estão os bancos digitais, que surgiram como uma estratégia que alia tecnologias digitais 

e serviços financeiros oferecendo inovação na experiência do cliente (MBAMA; AZEPUE, 

2018).  



 

 

Além disso, esses negócios tem alcançado a preferência dos consumidores por oferecer 

desde cartão de crédito a empréstimos pessoais sem burocracia, disponibilizando aos usuários 

ampla diversidade de serviços móveis para fazer pagamentos, transferências, contratação de 

empréstimos, aquisição de seguros e investimentos (RYU, 2018).   

Como tantas funcionalidades e benefícios, Dantas (2021) constatou que dentre os fatores 

que destacam os bancos digitais no mercado, o oferecimento de linhas de crédito, praticidade e 

atendimento ao cliente são importantes construtos para atratividade desses negócios, 

principalmente com o público universitário. Contudo, essa pesquisa não constatou qual a 

influência existente entre esses construtos, permitindo a esse estudo o objetivo primário de 

verificar o impacto entre os construtos de atratividade de bancos digitais, referentes a linha de 

crédito, atendimento ao cliente e conveniência, conforme adaptação realizada em acordo com 

a literatura.  

Para alcançar o objetivo proposto, esse estudo realizou uma pesquisa quantitativa com 

estudantes universitários. Esse público foi selecionado por ser formado por jovens, entre 18 e 

29 anos, com amplo acesso a tecnologias e que figuram como principais usuários de serviços 

de fintechs e bancos digitais no Brasil (INSTITUTO QUALIBEST, 2019; FURTADO; 

MENDONÇA, 2020).  

Além disso, dentre as razões para estudar essa temática, cabe destacar que o Brasil é o 

principal ecossistema de fintechs e bancos digitais da América Latina, além de estar dentre os 

principais ecossistemas do mundo (GLOBAL FINTECH RANKINGS, 2021). Adicionalmente, 

no Brasil, um banco digital está entre as instituições financeiras mais valiosas da América 

Latina (BOMBANA, 2022), demonstrando a aceitação e força comercial desse tipo de negócio.  

Para além dessas questões, é importante destacar que fintechs e bancos digitais têm sido 

temáticas frequentes em pesquisas acadêmicas, já que estudiosos examinaram a percepção de 

riscos e benefícios em fintechs (MASCARENHAS et al., 2021); identificaram facilitadores e 

barreiras para o funcionamento de fintechs (BRAIDO; KLEIN; PAPALEO, 2021). 

Especificamente aos bancos digitais, foram avaliados fatores como a experiência do cliente, 

incluindo utilidade, conveniência, envolvimento funcionário-cliente e segurança (SHIN, 2021), 

assim como os fatores que influenciam a intenção de uso dos bancos digitais pelos potenciais 

consumidores no Brasil (BORGES et al., 2021). No entanto, poucos estudos analisaram de 

forma abrangente as relações entre linhas de crédito, conveniência e atendimento ao cliente. 

 

2 Fintechs e Bancos Digitais: Conceitos básicos 

 

As fintechs são novos modelos de negócios que oferecem processos, sistemas e produtos 

que integram tecnologia da informação, ambiente virtual e utilidades financeiras 

(PUSCHMANN, 2017), promovendo facilidades e agilidade em  serviços financeiros 

oferecidos a indivíduos e empresas (SILVA et al., 2020).  

Dentre os modelos de negócios que as fintechs podem assumir estão os bancos digitais, 

inseridos na integração entre tecnologia e serviços financeiros, mas que diferem das fintechs 

(em conceito mais amplo), porque precisam ser registrados e regulamentados, conforme as 

normas do Banco Central do Brasil (NOGUEIRA NETO; ARAÚJO, 2020). Além disso, o 

banco digital é reconhecido como estratégia operacional e mercadológica, baseada, 

exclusivamente, no relacionamento remoto com os clientes, oferecendo vantagens e melhores 

experiências nos custos de serviços e facilidade de acesso (BCB, 2020).  



 

 

Dessa forma, os bancos digitais são compreendidos como negócios que usam inovações 

digitais para fornecer a seus clientes serviços mais convenientes e úteis 

(SHERMUKHAMEDOV; TULAGANOVA, 2021), como a entrega automatizada de produtos 

e serviços bancários novos e tradicionais, por meio de canais de comunicação eletrônicos e 

interativos (HAMAKHAN; TAHA, 2020), como sites, sistemas online e aplicativos mobile. 

Considerando esses aspectos, que tornam diferenciada a atuação de bancos digitais, o 

tópico a seguir apresenta os elementos de linhas de crédito, conveniência e atendimento ao 

cliente como fatores de atratividade a esses negócios, especialmente por universitários, público 

estudado nessa pesquisa.  

 

2.1 Atratividade em Bancos Digitais: Linhas de crédito, conveniência e atendimento  

 

 Em conformidade com Dantas (2021), entende-se que o oferecimento de linhas de 

crédito é um forte atrativo para bancos de diversas modalidades, inclusive os bancos digitais. 

Sobre esse assunto, Mendonça e Sachsida (2013) reforçam que o crédito bancário estimula a 

atividade econômica e facilita o acesso a recursos financeiros por indivíduos e organizações.  

Nesse contexto, são muitos os aspectos que direcionam a busca de crédito em bancos 

digitais, mas segundo Rosavina et al. (2019) o custo financeiro e flexibilidade de pagamento 

são alguns dos principais atrativos desses negócios. Além disso, Bao e Huang (2021) 

constataram que fintechs e bancos digitais são mais propensos a oferecer linhas de crédito e 

liberar empréstimos aos clientes, mesmo em períodos atípicos como o da pandemia da COVID-

19.  

Os referidos autores afirmam também que os bancos digitais oferecem serviços de crédito 

acessíveis e personalizados para pessoas que não conseguem satisfazer suas demandas de 

crédito junto aos bancos tradicionais, sendo também mais acessíveis a novos clientes e usuários 

de baixa renda (BAO; HUANG, 2021; SURI; BHARADWAJ; JACK, 2021). 

Entende-se ainda que por meio digitais como aplicativos mobile, sites  e outras 

ferramentas tecnológicas, os bancos digitais reduzem substancialmente alguns dos custos 

administrativos e de acesso ao crédito, tornando-se mais interessantes aos clientes (SURI; 

BHARADWAJ; JACK, 2021) e cobrando taxas mais atrativas com prazos de pagamentos mais 

longos (HAUPERT, 2022). Sobre esse assunto, Shin (2021) argumenta ainda que os bancos 

digitais oferecem mais transparência nas informações financeiras, custos de transações e taxas 

de manutenção mais baratas.  

Adicionalmente, bancos digitais e fintechs adotam metodologias e sistemas de análise  

que os permitem identificar tomadores de crédito com maior probabilidade de honrar parcelas 

e pagamento de juros, de modo rápido, ágil e com maior transparência ao consumidor, o que o 

atrai a preferência dos clientes (KARAMAN et al., 2021).  

Dessa forma, Braido, Klein e Papaleo (2021) resumem que dentre os aspectos referentes 

ao crédito que atraem clientes a bancos digitais, estão destacados a concessão de cartões de 

crédito sem anuidade, a facilidade em fazer transferências de recursos, além da facilidade para 

investir e controlar valores financeiros. Assim, os bancos digitais oferecem aos consumidores 

cartão de crédito sem cobrança de anuidades (BURGOS, 2021), carteira de investimentos e 

funcionalidades para contratação online de empréstimos com facilidades para gerenciar 

pagamentos e quitar dívidas (SAUNDERS, 2019).  

Verifica-se ainda que a decisão de compra dos consumidores é influenciada pela 

percepção que estes possuem acerca de um conjunto de atributos pertencentes aos produtos 



 

 

(LORIATO; PELISSARI, 2017). Sendo assim, pode-se entender, que a decisão em optar por 

um determinado serviço bancário também será afetada pelos atributos deste, sendo assim, a 

conveniência é o segundo construto de atratividade dos bancos digitais, a ser delineado. 

Para Geraldo e Mainardes (2017), tratando-se do ambiente virtual, a facilidade de uso, a 

comodidade e a utilidade percebida são fatores que compõe a percepção de conveniência. 

Portanto, a conveniência é retratada como um fator motivador para a efetivação da compra de 

produtos e a utilização de serviços, no meio eletrônico. Os autores consideram ainda que 

“praticidade nas transações” é variável do fator conveniência (GERALDO; MAINARDES, 

2017, p. 187) e de modo similar, Loriato e Pelissari (2017), consideram a praticidade como 

elemento formador do construto conveniência. Nesse sentido, observa-se que a conveniência 

pode ser percebida pelos consumidores quando os serviços refletem facilidade de uso, conforto 

e pouco esforço na compra de produtos e serviços, e, a medida que esta está aliada aos serviços 

eletrônicos pode impactar na intenção de uso dos indivíduos (AHN; LEE, 2019).  

Especificamente, quanto aos bancos digitais, Ahn e Lee (2019) constataram que a 

conveniência é o principal fator que influencia a adoção de serviços bancários pela internet, por 

jovens universitários, principalmente, devido aos elementos tecnológicos presentes nas 

transações desses serviços, como por exemplo, a autenticação biométrica nos smartphones e a 

possibilidade de solicitar empréstimos em poucos minutos sem precisar se deslocar até uma 

agência física. 

Ressalta-se ainda que devido aos procedimentos serem intuitivos a conveniência 

percebida nos bancos digitais reflete em serviços com tempo e espaço flexíveis, como nos casos 

do mBank, da Polônia, e do  WeBank, da China, que permitem transferências via Facebook e 

empréstimos baseados em dados de atividade online, respectivamente (LEE; KIM, 2020). 

Consoante ao exposto, Akturan e Tezcan (2012) explanam que estudos anteriores indicam a 

conveniência, juntamente com a disponibilidade de serviços a qualquer hora e local, privacidade 

e economia de tempo e esforço, como influenciadores na adoção do mobile banking (serviços 

bancários por aplicativos), além disso, de acordo com Shen et al. (2010) a conveniência também 

é o principal benefício desse tipo de serviço bancário. 

Considerando-se que poucos são os estudos empíricos que verificam a relação entre 

conveniência e reutilização de bancos digitais (SHIN, 2021), extrapolando-se para a utilização 

destes bancos, argumenta-se que a conveniência é um dos principais fatores de atratividade para 

a adoção de serviços de bancos digitais, devido a facilidade de uso, flexibilidade, praticidade, 

comodidade, rapidez, entre outros (SALEEM; RASHID, 2011; SHEN et al., 2010; AHN; LEE, 

2019).     

Por outro lado, em conformidade com Dantas (2021), um terceiro construto de grande 

relevância na atratividade de bancos digitais é o atendimento ao cliente, que segundo a autora 

é de fundamental importância para estimular o comportamento de compra dos consumidores. 

Nesse sentido, Braido, Klein e Papaleo (2021) constataram que os bancos digitais costumam 

oferecer atendimento diferenciado, de excelência e com baixo volume de reclamações, diferente 

do que é percebido em bancos tradicionais.  

Adicionalmente, percebe-se que nos bancos digitais há uma estrutura com práticas de 

responsividade para atender os clientes com prontidão, entregando-lhes um serviço rápido, 

atendendo suas solicitações e evitando a repetição de erros e queixas dos clientes 

(HAMMMOUD; BIZRI; EL BABA, 2018). Assim, para garantir que a qualidade do 

atendimento seja um elemento de atratividade nos bancos digitais esses negócios devem 



 

 

oferecer suporte aos seus consumidores, com rapidez de resposta a qualquer inadimplência 

relatada pelos clientes durante ou após a experiência de atendimento.  

Atendimento ao cliente e conveniência são percebidos também na expansão do tempo e 

espaço, promovidos por serviços de bancos digitais (KIM; JEON, 2017), uma vez que por meio 

de aplicativos móveis (apps), esses negócios viabilizam a abertura de contas e o uso de serviços 

financeiros completos a qualquer hora e em qualquer lugar. Além de que, os clientes não 

precisam mais se ater ao horário bancário e formar fila nas dependências do banco, ou esperar 

em uma linha telefônica para entrar em contato com seus funcionários, podendo sanar todos os 

problemas no ambiente virtual (SHIN, 2021). 

Indo além, Dantas (2021) informa que o atendimento ao cliente nos bancos digitais está 

baseado em estratégias para compreensão do cliente, padrões de serviços, desempenho e 

comunicação. Sobre esses elementos, Zeithaml, Bitner e Gremiler (2014) explicam que na 

compreensão do cliente é necessário reconhecer suas expectativas de atendimentos, produtos e 

benefícios; quanto aos padrões de serviços, todos os colaboradores devem adotar os mesmos 

procedimentos para atendimento dos clientes e oferecimento de soluções. No desempenho do 

serviço a organização desenvolve sistemas, processos e treinamento de pessoal para manter 

seus padrões; e por fim, na comunicação, a empresa deve adotar meios claros, fáceis e intuitivos 

para se comunicar e responder aos consumidores.  

Além desses aspectos, Dantas (2021) sintetiza que o atendimento ao cliente nos bancos 

digitais é otimizado pela disponibilidade de acesso a funcionalidades digitais (BARROS; 

COELHO; PALOMARES, 2019), autoatendimento em sites e aplicativos (CHAOUALI; EL-

HEDHLI 2019), rapidez de resposta ás solicitações dos clientes (HAQ; AWAN, 2020) e 

oferecimento de serviços personalizados (BAO; HUANG, 2021).  

Em conformidade com as discussões apresentadas, percebe-se que existe certa relação 

entre os construtos apresentados, uma vez que atendimento e conveniência se complementam 

nas percepções dos clientes, assim como facilitam o conhecimento das funcionalidades e linhas 

de crédito oferecidas pelos bancos digitais.  

Por outro lado, embora exista uma compreensão de que o atendimento e relacionamento 

com os clientes estimula a contratação de serviços de crédito (PONTES; LOPES, 2017; 

FREITAS FILHO; BEIRUTH, 2019), não há constatações enfáticas que o inverso é verdadeiro, 

isto é, de que as linhas de crédito influenciam no atendimento, razão pela qual parece pertinente 

explorar essa relação.  

Além dos argumentos apresentados, tem-se que as linhas de crédito garantem maior 

retorno financeiro aos bancos, tornando-os mais rentáveis, e demonstrando que a concessão de 

crédito, mediante a cobrança de juros, é fundamental para a rentabilidade desses negócios  

(RECH et al., 2017; KOHLSCHEEN; CONTRERAS, 2018). Adicionalmente, o relatório SSM 

thematic review on profitability and business models (EUROPEAN CENTRAL BANK, 2018) 

afirma que a proporção de empréstimos a longo prazo são mecanismos que direcionam o 

crescimento e regularidade financeira nas operações bancárias, inclusive de instituições digitais.  

Por outro lado, considera-se ainda que o atendimento dos bancos digitais, mesmo que por 

mecanismos virtuais, destacam as funcionalidades para obtenção de crédito, seja na forma de 

cartões (BRAIDO; PAPALEO, 2019) e/ou empréstimos bancários (SAKSONOVA; 

KUZMINA-MERLINO, 2017).  

Tendo em conta que as linhas de crédito e empréstimos constituem relevante fonte de 

receitas para as instituições bancárias, acredita-se que o atendimento oferecido nessas 

instituições tende a ser direcionado, dentre outros aspectos, a contratação desses serviços pelos 



 

 

clientes, o que nos faz supor que as linhas de crédito têm impacto positivo no atendimento, 

conforme é postulado na primeira hipótese dessa pesquisa.  

H1: As linhas de crédito impactam positivamente o atendimento. 

A partir da suposição de que as linhas de crédito influenciam no atendimento ofertado 

pelos bancos digitais, estimou-se que esse construto tenha efeitos semelhantes na dimensão de 

conveniência, especialmente, pela observação de que esses bancos oferecem velocidade, 

eficiência e acessibilidade na liberação de créditos (LI; SPIGT; SWINKELS, 2017; OLIVEIRA 

et al., 2019). Dessa forma, reconhecendo que as linhas de crédito representam importante fonte 

de renda dos bancos (KOHLSCHEEN; CONTRERAS, 2018), esses negócios utilizam suas 

linhas de crédito para desenhar facilidades que aceleram a contratação de crédito pelos clientes 

(NEENU; HEMALATHA, 2016; SHIN, 2021), gerando a segunda hipótese dessa pesquisa. 

H2: As linhas de crédito influenciam positivamente a conveniência.  

Considerando-se que as linhas de crédito influenciam no atendimento e conveniência nos 

bancos digitais, acredita-se que haja relação semelhante entre os construtos de atendimento e 

conveniência. Dessa forma, percebe-se que nos negócios estudados, atendimento e 

conveniência se complementam, já que o atendimento costuma ser inteiramente online 

(OLIVEIRA et al., 2019), com autoatendimento (PUSCHMANN, 2017) e realizado de forma 

eficiente (CHISHTI; BARBERI, 2017), mesmo quando requer o contato com operadores da 

empresa. De forma simultânea, o atendimento gera conveniência, pois os clientes podem 

executar transações financeiras a qualquer hora e local (AKTURAN; TEZCAN, 2012; LEE; 

KIM, 2020) em plataformas de fácil manuseio (BRAIDO; PAPALEO, 2019) e de forma rápida 

(SALEEM; RASHID, 2011). Essas inferências levam a suposição da terceira hipótese levantada 

nesse estudo.  

H3: O atendimento implica positivamente a conveniência. 

 Admitindo-se as hipóteses propostas, a Figura 1 apresenta o modelo a ser testado no 

presente estudo. 
 

Figura 1- Modelo da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

 

3 Metodologia 
 

Com base em Fontelles et al. (2009) essa pesquisa é classificada, quanto a forma de 

abordagem, como quantitativa uma vez que empreendeu métodos e técnicas estatísticas para 

interpretação dos resultados. Quanto aos objetivos esse estudo é explicativo, pois buscou 



 

 

determinar, pelo confronto de variáveis, os fatores ou causas que influenciam a manifestação 

de determinados fenômenos (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2012), nesse caso, a 

influência entre os construtos de linhas de crédito, conveniência e atendimento aos clientes. 

 A coleta dos dados foi realizada por amostragem não probabilística com 263 estudantes 

universitários de instituições públicas e privadas residentes em Sergipe. Para esse tipo de 

amostragem, Hair et al. (2009) explica que a seleção dos elementos não precisa ser 

estatisticamente representativa da população, sendo desconhecida a probabilidade de um 

elemento ser selecionado. O método de seleção adotado foi a amostragem não-probabilística 

infinita por conveniência, em que foram selecionados indivíduos com base em sua semelhança 

e disponibilidade (DANTAS, 2021).  

 Para coleta dos dados foi utilizado um questionário disponibilizado pelo Google Forms, 

o qual estava dividido em três partes: 1) variáveis do construto linhas de crédito, 2) variáveis 

do construto conveniência e 3) variáveis do construto atendimento. No Quadro 1 podem ser 

visualizadas as variáveis componentes de cada construto considerado.  
 

Quadro 1: Indicadores dos construtos 

Construtos Variáveis Autores 

 

 

 

 

 

Linha de 

Crédito 

 

 

 

 

 

LC1- Nos bancos digitais há facilidade de aquisição do cartão. 

Bao e Huang 

(2021); Suri; 

Bharadwaj; 

Jack, (2021); 

Haupert  

(2022); 

Karaman et al., 

(2021);  

Braido, Klein e 

Papaleo 

(2021); Burgos 

(2021);  

Saunders 

(2019) 

LC2- Os bancos digitais apresentam serviços de contas correntes, 

cartões de crédito, empréstimos, investimentos e seguros. 

LC3- Os bancos digitais oferecem maior facilidade em obter 

acesso ao crédito. 

LC4- Nos bancos digitais os cartões de crédito apresentam isenção 

e/ou redução de taxas. 

LC5- Nos bancos digitais há facilidade do cartão de crédito em 

tecnologias móveis. 

LC6- Nos bancos digitais os cartões de crédito não possuem 

anuidade para compras à vista e a prazo. 

LC7- Os bancos digitais fornecem empréstimos para pessoas 

físicas e jurídicas, com taxas de juros mais baixas. 

LC8- Os bancos digitais fornecem inclusão financeira para 

populações de baixa renda. 

LC9- Nos bancos digitais é possível realizar pagamentos sem a 

necessidade de portar um cartão de crédito. 

LC10- Nos bancos digitais há facilidade em aplicar seu dinheiro 

com segurança e rentabilidade. 

Conveniência 

 

CV1- Nos bancos digitais há maior praticidade dos serviços 

financeiros prestados. 
Loriato e  

Pelissari, 

(2017); 

Geraldo e 

Mainardes 

(2017); 

Ahn e Lee, 

(2019); Lee e 

Kim (2020); 

Akturan e 

CV2- Nos bancos digitais há maior praticidade nos processos 

financeiros por se utilizar o meio tecnológico. 

CV3- Nos bancos digitais há praticidade em realizar serviços 

financeiros (pagamentos, transferências, controles e 

investimentos). 

CV4- Nos bancos digitais há plataformas de fácil manuseio. 

CV5- Nos bancos digitais há facilidade de fazer transferências de 

recursos (pagar e receber). 



 

 

CV6- Os bancos digitais oferecem processos desburocratizados 

com maior agilidade. 

Tezcan (2012); 

Shen et al. 

(2010); Shin 

(2021); Saleem 

e Rashid 

(2011) 

CV7- Nos bancos digitais há maior rapidez nos serviços 

oferecidos. 

CV8- Nos bancos digitais há redução do tempo de transação. 

CV9- Os bancos digitais oferecem transparência no controle do 

seu próprio dinheiro. 

CV10- Os bancos digitais fornecem o controle das suas finanças e 

fica conectado à sua conta. 

CV11- Nos bancos digitais há comodidade para guardar e utilizar 

o dinheiro em qualquer momento. 

Atendimento 

AT1- Nos bancos digitais há excelência no atendimento ao cliente.  Kim e Jeon 

(2017); Shin 

(2021); Dantas 

(2021); 

Zeithaml, 

Bitner e 

Gremiler 

(2014); Barros, 

Coelho e 

Palomares 

(2019); 

Chaouali e El-

Hedhli (2019); 

Haq e Awan 

(2020); Bao e 

Huang, (2021) 

AT2- Nos bancos digitais há atendimento 100% online. 

AT3- Nos bancos digitais há disponibilização de serviços de 

autoatendimento. 

AT4- Nos bancos digitais há redução do tempo de atendimento. 

AT5- Nos bancos digitais há facilidade ao acesso de serviços 

personalizados. 

AT6- Nos bancos digitais há maior interação com o usuário a 

partir do atendimento online. 

AT7- Nos bancos digitais o atendimento se torna mais fácil. 

AT8- Os bancos digitais possuem atendimento mais diversificado. 

AT9- Nos bancos digitais o atendimento é mais eficiente. 

AT10- Nos bancos digitais o atendimento é mais conveniente. 

AT11- Indico esses bancos para as pessoas abrirem conta. 

AT12- A nota da minha satisfação sobre a experiência que tive dos 

serviços prestados pelo banco digital é: 
Fonte: Adaptado de Dantas (2021) 

 

Informa-se ainda que o banco de dados desse estudo foi cedido por Dantas (2021), que 

por meio da aplicação de análise fatorial exploratória e regressão logística, o analisou para 

identificar os fatores formadores de atratividade do público universitário sergipano sob a ótica 

dos construtos de linha de crédito, praticidade e atendimento ao cliente de bancos digitais. 

Contudo, ao verificar-se a literatura constatou-se em Geraldo e Mainardes (2017) e Loriato e 

Pelissari (2017) que praticidade é na realidade uma variável do construto conveniência. Desse 

modo, baseando-se nesses autores e em outros estudos, optou-se por adotar o constructo 

coveniência como implicador da atratividade dos bancos digitais, coadunando com o exposto 

no referencial teórico. 

Realizados os esclarecimentos iniciais, reforça-se que para a análise dos dados utilizou-

se o SEM-PLS para análise exploratória e descritiva dos dados, por meio da modelagem de 

equações estruturais, no software R. Esse método buscou examinar a estrutura e inter-relações 

entre os construtos em análise, por meio de métodos multivariados (HAIR et al., 2009). Nesse 

estudo, os referidos construtos se referem as linhas de crédito, conveniência e atendimento 

como fatores de atratividade de bancos digitais. 

Conforme Akter et al. (2017) no SEM-PLS o modelo é separado em dois submodelos, o 

modelo de mensuração ou externo (relações entre as variáveis observadas e suas variáveis 

latentes associadas) e o modelo estrutural ou interno (relações entre as variáveis latentes). O 

algoritmo PLS consiste em um procedimento iterativo de regressões utilizando o método de 



 

 

mínimos quadrados e começa com o estágio de inicialização (ou aproximação externa) em que 

as variáveis latentes são aproximadas por uma combinação linear de suas variáveis observadas. 

O conjunto de pesos é determinado usando uma abordagem semelhante à análise de 

componentes principais para indicadores reflexivos e análise de regressão para indicadores 

formativos. O segundo passo é a aproximação interna seguida pela aproximação externa onde 

a melhor combinação linear é encontrada para expressar cada variável latente por meio de suas 

variáveis observadas e seus coeficientes são conhecidos como pesos externos. Em seguida, 

calcula-se as pontuações dos fatores. Após cada etapa, as variáveis latentes são escalonadas 

para ter média zero e variância unitária (AKTER et al., 2017). 

Acerca do modelo de mensuração no contexto reflexivo, adotado no presente estudo, 

Hair, Howard e Nitzl (2020) apresentam uma série de etapas: i) estimar cargas fatoriais e 

significância, que representam o quanto de informação vem do item para o fator: as cargas 

fatoriais devem ser superiores a 0,708 e a estatística T associada precisa ser superior a ±1,96 

para ser significativa ao nível de significância de 5%, ou seu intervalo de confiança não pode 

interceptar o elemento nulo (0). Contudo, eventualmente itens com carga inferior a 0,708 podem 

ser mantidos desde que as demais validades sejam garantidas. Quando inferiores a 0,4, a 

exclusão é fortemente recomendada; ii) confiabilidade dos indicadores: consiste em elevar ao 

quadrado a carga fatorial indicando o quanto de variância compartilham com o fator, ou seja o 

quanto de informação os indicadores compartilham com o fator; iii) confiabilidade dos 

construtos: a confiabilidade de construto comumente é medida pelas métricas do alfa de 

Cronbach e Composite Reliability (CR), que buscam averiguar se os itens são correlacionados 

dentro de cada fator, onde ambas devem ser maiores que 0,7 mas não exceder 0,95. Como os 

itens não são igualmente confiáveis, CR é mais adequado; iv) validade convergente: para avaliar 

a validade convergente (AVE-Average Variance Extracted). A AVE é a métrica que mede a 

variância média compartilhada com os itens e o fator e esta deve ser superior a 0,5; v) validade 

discriminante: esta validade é acessada por meio de Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) e é 

assumida quando a variância compartilhada dentro de um construto é superior a variância entre 

os construtos, sendo assim, cada construto tem uma informação diferente, o que valida a sua 

existência, onde o valor de HTMT não deve exceder 0,85 em escalas validadas e 0,9 em escalas 

em fases mais iniciais de formulação. 

Considerando que o modelo estrutural avalia a magnitude e significância dos coeficientes 

de caminho, a capacidade preditiva interna, estimação de tamanhos de efeitos, são passos 

comuns.  As medidas mais comumente empregadas para avaliar a capacidade preditiva interna 

e externa e tamanhos de efeito são: R² (interna, considerando o contexto no qual os dados foram 

extraídos) e f² (tamanho de efeito interno que um construto exerce quando excluído) (HAIR; 

HOWARD; NITZL, 2020).  R² possui valores de corte 0,25 para fraco, 0,5 para médio e 0,75 

para grande e f² com 0,02 para pequeno, 0,15 para médio e 0,35 para grande. Além disso, uma 

vez que as inferências sobre os modelos de SEM-PLS são basicamente feitos por meio de 

métodos de reamostragem como bootstrap, o número de reamostragens é um fator importante 

para qualidade das inferências geradas, onde alguns autores recomendam ser superior a 10 mil 

réplicas (STREUKENS; LEROI-WERELDS, 2016). Todos estes métodos têm sólida base 

matemática, contudo, só são evidência de validade, influência ou poder preditivo quando 

aplicado dentro do contexto correto. 
 

 



 

 

Tabela 1 – Validade e confiabilidade do modelo de mensuração 
  Modelo Inicial Modelo Final 

                             Dimensão Carga T IC95- IC95+ 𝜶 CR AVE Carga T IC95- IC95+ 𝜶 CR AVE 

LC1 

Linhas de Crédito   

0,642 8,630 0,484 0,768 0,805 0,842 0,313 0,687 8,214 0,524 0,843 0,803 0,804 0,503 

LC2   0,647 10,910 0,518 0,751           

LC3   0,351 4,450 0,192 0,494           

LC4   0,604 8,202 0,446 0,746    0,677 9,458 0,521 0,800    

LC5   0,658 8,585 0,493 0,784    0,763 10,121 0,588 0,880    

LC6   0,652 9,927 0,520 0,769    0,707 11,772 0,575 0,819    

LC7   0,145 2,105 0,002 0,278           

LC8   0,115 1,668 -0,021 0,245           

LC9   0,675 10,167 0,537 0,785           

LC10  0,682 15,394 0,587 0,764           

CV1 

Conveniência        

0,859 27,960 0,791 0,915 0,929 0,932 0,545         0,857 0,868 0,555 

CV2 0,745 14,599 0,640 0,839    0,780 12,513 0,652 0,892    

CV3 0,781 16,054 0,675 0,864           

CV4 0,674 10,216 0,528 0,785    0,755 13,090 0,616 0,839    

CV5 0,561 7,101 0,384 0,690    0,580 7,409 0,415 0,713    

CV6 0,795 22,314 0,721 0,859           

CV7 0,732 13,208 0,610 0,821    0,797 16,427 0,688 0,880    

CV8 0,728 12,217 0,606 0,837           

CV9 0,791 17,803 0,694 0,869           

CV10 0,702 11,616 0,572 0,808           

CV11     0,712 11,655 0,583 0,817    0,790 15,047 0,671 0,875    

AT1 

Atendimento 

0,686 13,487 0,577 0,775 0,936 0,942 0,557 0,655 11,430 0,531 0,753 0,936 0,942 0,572 

AT2 0,568 7,248 0,407 0,701    0,627 7,381 0,473 0,790    

AT3 0,735 11,575 0,582 0,837    0,709 9,966 0,553 0,815    

AT4 0,657 11,428 0,539 0,759    0,661 12,767 0,548 0,750    

AT5 0,664 10,446 0,531 0,788           

AT6 0,727 10,728 0,588 0,844    0,712 9,741 0,549 0,843    

AT7 0,817 24,822 0,747 0,874    0,820 24,580 0,744 0,876    

AT8 0,702 14,346 0,597 0,792    0,670 12,166 0,548 0,764    

AT9 0,785 21,190 0,705 0,846    0,769 18,595 0,670 0,831    

AT10 0,794 17,856 0,696 0,870    0,808 18,061 0,704 0,879    

AT11 0,826 19,264 0,735 0,901    0,897 26,769 0,825 0,959    

AT12 0,926 36,031 0,869 0,971       0,923 28,620 0,852 0,976       

Legenda: T – Estatística T. IC95- e IC95+ Limites inferiores e superiores com 95% de confiança. 𝛼 – Alfa de Cronbach. CR – Composite Reliability. AVE – 

Average Variance Extracted. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022)



 

 

4 Apresentação e Análise dos Resultados 
 

Foram realizados os procedimentos para formação dos modelos inicial e final para os 

construtos trabalhados, de modo que no modelo inicial todas as linhas (variáveis de cada 

construto) estão preenchidas para a carga fatorial, como pode ser visto na Tabela 1. Contudo, 

para a composição do modelo final foi realizada a exclusão de alguns itens que não funcionaram 

no modelo inicial, já que estavam com a carga fatorial abaixo de 0,4 (HAIR; HOWARD; 

NITZL, 2020), ou ainda, apresentaram inconsistências para o alcance dos valores de referência 

para a aceitação do modelo, como a AVE, CR e HTMT. 

Após os ajustes, o modelo final foi estabelecido, com o alfa e o CR, apresentando as 

consistências internas, permanecendo acima de 0,7 e abaixo de 0,95, o que permitiu aceitar a 

confiabilidade dos construtos em análise, bem como a AVE, atingindo o valor de referência, 

em todos os constructos, além de HTMT abaixo de 0,85, conforme exposto nas Tabela 1 e 2.  

Para garantia dos pressupostos do método, foi calculado também o HTMT, para medir a 

correlação entre as dimensões consideradas. Como essa pesquisa se baseia em um modelo já 

existente (DANTAS, 2021), a HTMT deve ser inferior a 0,85 (HAIR et al., 2020), o que não 

ocorreu no modelo inicial com todos os itens, por essa razão foram realizados ajustes até que 

esse indicador atingisse os parâmetros aceitos, conforme alcançado no modelo final, 

apresentado na Tabela 2. 
 

Tabela 2 - Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) 
 HTMT 

 Modelo Inicial Modelo Final 

 
Linhas  

de Crédito 
Atendimento 

Linhas  

de Crédito 
Atendimento 

Atendimento 0,869  0,835  

Conveniência 0,868 0,904 0,741 0,843 

Legenda: HTMT - Heterotrait-Monotrait Ratio 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 Dessa forma, a dimensão de linhas de crédito ficou com quatro variáveis (indicadores 

LC1, LC4, LC5 e LC6); conveniência com cinco itens (indicadores CV2, CV4, CV5, CV7 e 

CV11); e atendimento restou com 11 indicadores, sendo excluído apenas o indicador AT5. Com 

essas ações, CR, AVE e HTMT se demonstraram adequados aos pressupostos do método 

aplicado, tornando o modelo de mensuração válido. No entanto, ainda que tenhamos alcançado 

o modelo final, alguns itens apresentaram carga fatorial abaixo de 0,7, embora não seja uma 

situação ideal, é aceitável, uma vez que nenhum deles ficou menor que 0,4 e os demais critérios 

foram atendidos (HAIR et al., 2020). 

Alcançando o modelo estrutural válido, tem-se que os coeficientes de caminho, expostos 

na Tabela 3, denotam o domínio entre as relações dos constructos. Verifica-se então que a 

influência de linhas de crédito para atendimento foi de 0,841, de linhas de crédito para 

conveniência foi de 0,097 e de atendimento para conveniência 0,766. Nesse sentido, acentua-

se B significativo entre linhas de crédito e atendimento e entre atendimento e conveniência, 

mediante Estatística T, em 21,015 e 4,511, respectivamente. Explica-se ainda que o R2 não foi 

apresentado para o construto de linha de crédito por este representar uma variável exógena. 

No tocante ao impacto entre os construtos observados, os resultados apontam que o efeito 

entre linhas de crédito e atendimento foi muito expressivo, dado f² em 2,408. Também 

significativo foi o efeito entre atendimento e conveniência com f² em 0,606. Contrariamente ao 



 

 

exposto, não foi observado efeito significativo entre linhas de crédito e conveniência, uma vez 

que f² foi de 0,012. Esses resultados podem ser justificados devido a amostra selecionada. 

 

Tabela 3 – Modelo de equações estruturais 
                                     B T IC95- IC95+ f² Suporte 

Linhas de Crédito Atendimento (R² = 0,707)  0,841 21,015 0,762 0,920 2,408 Sim 

Linhas de Crédito  Conveniência (R² = 0,721) 0,097 0,498 -0,280 0,463 0,012 Não 

Atendimento  Conveniência        0,766 4,511 0,436 1,086 0,606 Sim 

Legenda: B – Coeficiente de caminho. T – Estatística T. IC95- e IC95+ Limites inferiores e superiores com 95% 

de confiança. f² - Tamanho de efeito. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
 

4.1 Teste de Hipóteses 

 

Quanto aos intervalos de confiança e demais resultados apresentados na Tabela 3, tais 

como o coeficiente de caminho e estatística T, verifica-se que a H1 foi aceita, de modo que 

existe impacto positivo entre linhas de crédito e atendimento. Ressalta-se que esta, entre as 

hipóteses suportadas, é a que mais se destaca, devido f² de 2,408. Sobre a confirmação dessa 

hipótese, destaca-se que não foram identificados estudos que tratassem diretamente da relação 

entre essas dimensões a partir das linhas de crédito. Contudo, diversos estudiosos têm 

constatado que as linhas de crédito são importante atrativo dos bancos digitais, principalmente 

pela inserção de grupos não atendidos por bancos tradicionais (CLEMENTS, 2019) e facilidade 

de acesso a esse serviço financeiro (HAUPERT, 2022) e o atendimento pode ser diferenciado, 

considerando a linha de crédito adotada pelos clientes. Entende-se então, que por reconhecer o 

aspecto fundamental da concessão de crédito como instrumento de crescimento e continuidade 

empresarial, os bancos digitais direcionam seu atendimento a partir desses produtos financeiros, 

de modo que o atendimento, relacionamento e abordagem com o cliente são influenciados pelas 

linhas de crédito comercializadas.  

A H3, por sua vez, foi aceita, comprovando que há implicação positiva do atendimento 

na conveniência, isto é, as práticas de atendimento influenciam nas facilidades ofertadas pelos 

bancos digitais. Essa hipótese tem respaldo em Hadid, Soon e Amreeghah (2020), que afirmam 

que as práticas e medidas de atendimento oferecidas precisam ser confirmadas em facilidades, 

comodidades e nas conveniências digitais ofertadas por esses bancos. De modo semelhante, 

estudiosos entendem que o atendimento identifica os aspectos necessários para melhoria da 

conveniência e maior engajamento dos consumidores (BARQUIN; HV, 2015) e que o 

engajamento cliente-funcionário (atendimento) estimula a percepção de usabilidade e 

conveniência, estabelecendo uma relação significativa de satisfação, fidelização e desempenho 

financeiro (MBAMA, 2018). 

Por outro lado, os resultados levantados não dão suporte a aceitação de H2, não sendo 

possível afirmar que as linhas de crédito, dos bancos digitais, influenciam positivamente a 

conveniência. Com isso, a conveniência não é influenciada pelas linhas de crédito, que parecem 

ser elemento norteador das ações de atendimento. 

 

4.1 Conclusões 

 

 Os bancos digitais possuem diferenciais que funcionam como atrativos para seu 

público-alvo. Nesse sentido, a presente pesquisa, promoveu estudo quantitativo, mediante a 



 

 

técnica de equações estruturais visando verificar o impacto entre os construtos de atratividade 

dos bancos digitais, adaptados de Dantas (2021). Com isso, buscou-se compreender se o 

constructo linhas de crédito influencia positivamente os constructos atendimento e 

conveniência, bem como se o constructo atendimento impacta positivamente a dimensão 

conveniência, consoante ao proposto em modelo. 

Os resultados demonstraram que as linhas de crédito influenciam o atendimento, do 

mesmo modo que o atendimento impacta a conveniência, contudo, as linhas de crédito não 

causam efeito positivo na conveniência, para o público universitário de Sergipe. Isto posto, 

percebe-se que a depender dos serviços de crédito obtidos, o atendimento ao cliente tende a ser 

moldado. Por outro lado, entende-se que é no atendimento ao consumidor que os critérios de 

conveniência podem ser identificados, corrigidos e aprimorados, visando firmá-lo como um 

elemento de atratividade dos bancos digitais. 

Finalmente, considerando-se a relevante aderência aos bancos digitais, por parte dos 

jovens universitários, no Brasil, propõe-se que estudos futuros possam verificar se fatores de 

gênero, sociais ou demográficos influenciam a percepção de atratividade quanto aos constructos 

linhas de crédito, conveniência e atendimento, desses bancos. Como limitação do estudo 

aponta-se o fato de o banco de dados ter sido cedido, e, consequentemente, a construção e 

validação do intrumento de coleta de dados serem definidos previamente. 
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RESUMO 

Tendo em vista que o período pandêmico, causado pela Covid-19, impulsionou transformações 

sociais e econômicas que mudaram as formas de oferecer e de comprar produtos e serviços, o 

presente estudo tem como objetivo analisar as principais vantagens e dificuldades enfrentadas 

por empreendedores que aderiram o e-commerce devido a pandemia. Para tanto, foi realizada 

uma pesquisa qualitativa e descritiva, cuja coleta de dados foi feita por meio de entrevistas 

semiestruturadas realizadas com 8 empreendedores de segmentos de atuação distintos. Dentre 

os resultados obtidos, cabe destacar que a forma repentina que a adesão do e-commerce foi feita 

gerou dificuldades para os empreendedores voltadas para ao manuseio das plataformas 

tecnológicas. Entretanto, o e-commerce mitigou os efeitos negativos causados pela pandemia e 

garantiu uma melhoria no fluxo de vendas em meio aos tempos de crise.  

Palavras-chave: E-commerce. Empreendedorismo. Pandemia.  Crise. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Tendo em vista as consequências da pandemia do Covid-19 para a sociedade, que 

modificaram os hábitos e as formas de consumo das pessoas, pode-se dizer que o setor 

econômico brasileiro passou por profundas mudanças. Em especial, cabe destacar os 

empreendedores de variados setores de atuação, que têm lidado com novos desafios durante 

todo o período pandêmico. 

A aposta na intensificação de vendas pelo formato online teve sucesso por contribuir 

para a superação desses novos obstáculos e permitir que os empreendedores continuassem seu 

trabalho respeitando os protocolos de segurança necessários para conter a contaminação do 

vírus (CASTRO et al, 2021). Mais especificamente, um estudo realizado pela Betalabs (2021) 

constatou um aumento de 120% na utilização de plataformas de comércio eletrônico desde o 

início da pandemia. Dada a urgência entreposta pela situação de calamidade, supõe-se que 

muitos empreendedores não tiveram tempo de realizar um planejamento apropriado para a 

migração de vendas para o formato online, o que pode ter desencadeado dificuldades na nova 

rotina de trabalho.  

Em contrapartida, o uso das ferramentas online pode ter sido fundamental para a 

sobrevivência de negócios que acompanharam a mudança de comportamento dos seus clientes 

e pode ter modificado positivamente modelos de negócios que antes eram tradicionais e 

voltados somente para a venda presencial. Sendo assim, nota-se um cenário que ganhou certa 

complexidade desde 2020, principalmente pelo período pandêmico ter incitado uma insistência 

pelo atropelo, que fez com que muitos empreendedores recorressem a medidas emergenciais na 

tentativa de manter o seu negócio. 



 

 

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo analisar as principais vantagens e 

dificuldades enfrentadas por empreendedores que aderiram o e-commerce devido a pandemia. 

O trabalho buscou atingir esse objetivo por meio de uma pesquisa qualitativa descritiva, cuja 

coleta de dados foi feita por meio de entrevistas semiestruturadas com empreendedores de 

setores diversos de atuação.  

Tratando-se da organização do trabalho, além desta introdução, estruturou-se uma 

segunda seção que tratou do empreendedorismo, o período pandêmico para os empreendedores 

e a adesão ao e-commerce impulsionada pela pandemia. Posteriormente, na terceira seção foram 

descritos os procedimentos metodológicos, na quarta seção os resultados foram apresentados e 

discutidos e, na quinta seção foram feitas as considerações finais do trabalho. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  Empreendedorismo e o Período Pandêmico para os Empreendedores 

O empreendedorismo é a ação de criar ou revitalizar negócios existentes, enquanto o 

empreendedor é o indivíduo que atua a frente desse processo, tomando as decisões e guiando o 

trabalho a ser feito.  Além de garantir empenho, inovação e coragem, o empreendedor precisa 

estar preparado para agir com racionalidade, pois não basta criar ou inovar, é preciso saber gerir 

o empreendimento para que ele tenha um ciclo de vida longo (CHIAVENATO, 2004). 

A principal virtude e o principal encargo do empreendedor se resumem em saber 

observar o ambiente para identificar uma boa ideia de negócio. Essa ideia precisa estar aliada a 

uma necessidade ou desejo dos consumidores que ainda não vem sendo atendida, ou poderia 

ser melhor atendida se fosse proposta de outra forma (GARCEZ et al., 2020).  

O empreendedor não é necessariamente um profissional que vem capacitado para o ato 

de empreender, no geral, são pessoas que buscam se desafiar por fatores que podem envolver 

necessidade financeira, busca por autonomia, satisfação pessoal, dentre outros (MAIA; SILVA 

JÚNIOR; NÓBREGA, 2021), sendo importante considerar que o caminho do empreendedor 

não é certeiro e lida com riscos em mercados competitivos (CHIAVENATO, 2004).  

De acordo com Pacheco et. al (2021), os riscos do empreendedorismo podem ser 

acentuados em contextos de crise, cujos impactos econômicos podem se evidenciar nas 

economias locais ou globais. No caso da Covid-19 sua propagação aconteceu em nível mundial, 

atingindo esferas da sociedade que não se limitaram a área da saúde, causando um impacto 

significativo no campo econômico. Não demorou muito para que o descontrole da propagação 

não se limitasse a uma crise sanitária e se tornasse também uma crise humanitária, que 

intensificou taxas de pobreza, fome e desemprego.  

O contexto de pandemia e as restrições impostas pelas medidas de segurança sanitária 

impediram que os estabelecimentos tivessem o desempenho financeiro esperado. Além disso, 

as pessoas passaram a ter hábitos de consumo diferentes. No geral, passaram a comprar com 

menor frequência e priorizar compras em grande quantidade de bens de consumos essenciais, 

como os de alimentação e higiene (RODRIGUES; ARAÚJO; TORRES, 2020).  

Dados obtidos em uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2020) 

em parceria com o Sebrae indicam que o período entre junho e agosto de 2020 foram os piores 

de acordo com a opinião de empreendedores que se enquadram como Microempreendedor 

Individual (MEI). O mesmo estudo evidenciou que a média de faturamento diminuído por mês 



 

 

foi de 82% em relação as receitas obtidas no ano de 2019 (FGV, 2020). Isso evidencia o quão 

impactante o período pandêmico foi para o desempenho financeiro dos empreendimentos.  

As novas preferencias de consumo foram um estímulo para os empreendedores se 

reinventarem, pois, a necessidade para se manter em funcionamento exigiu mudanças nas 

estruturas dos processos tradicionais. Devido à restrição do atendimento presencial, as pessoas 

passaram a optar pela aquisição online de produtos. Tal fato fez com que muitos 

empreendedores não se limitassem a venda física e passassem a utilizar plataformas virtuais 

para fazer interface com seus clientes (REZENDE; MARCELINO; MIYAJI, 2020). 

Dados coletados em um estudo realizado pela Associação Brasileira de Comércio 

Eletrônico (ABCOMM) evidenciam que mais de cinquenta milhões de pedidos online foram 

realizados nas 4 mil lojas pesquisadas. Nesse mesmo estudo, foi mencionado o aumento de 

concorrência para diversos setores que já tinham empresas que atuavam com venda online e 

foram surpreendidas com empresas que não atendiam nesse formato (ABCOMM, 2020).  

Os empreendedores, fortes representantes do varejo nacional, estiveram no meio desse 

processo de mudanças de hábitos de consumo que colocou em risco a sobrevivência de micro 

e pequenas empresas em meio a um período tão crítico, em que a saúde precisava ser posta 

como prioridade. Com o intuito de minimizar os impactos negativos para as pessoas e empresas, 

políticas sociais de auxílio e programas de concessão de crédito foram implementadas ao longo 

do período pandêmico, mas levaram meses de gestação para, de fato, serem colocados à 

disposição da sociedade. Um exemplo disso foi o auxílio emergencial, que fornecia uma ajuda 

mensal à população afetada economicamente pelo vírus, e, dentre as pessoas que poderiam 

receber o auxílio, estavam os empreendedores de pequeno porte (MACHADO et al., 2021). 

Resultados de um estudo realizado por Machado et al. (2021) evidenciam que para 90% 

dos microempreendedores o pagamento do auxílio serviu para quitação das despesas dos 

empreendimentos, inclusive da própria taxa para ser enquadrado como MEI, e também serviu 

para o provento das despesas básicas de suas casas. Entretanto, o valor ofertado estava longe 

de cobrir o impacto gerado pela pandemia e ainda sofreu redução ao longo dos meses, fazendo 

com que muitos dos empreendedores infringissem as condições sanitárias estabelecidas e 

colocassem vidas em riscos (MACHADO et al. 2021). 

A pesquisa também identificou que, na pandemia, a maior parte dos empreendedores 

consideraram ineficiente e inacessível o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Isso demonstra que, ainda que existissem algumas 

políticas e programas voltados para o amparo do empreendedor, os empreendedores não 

tiveram um suporte que considerasse, de fato, toda fragilização e propensão de fracasso dos 

negócios naquele momento (MACHADO et al. 2021). 

Dado o exposto, é perceptível que os empreendedores lidaram com novas dificuldades 

no período pandêmico que foram cruciais para definir a evolução do seu negócio. Alguns 

fatores, como a mudança dos hábitos de consumo da sociedade e a ineficiência das políticas 

públicas voltadas para o equilibro da economia, contribuíram diretamente com o fechamento 

de muitos negócios (MACHADO et al. 2021).  

2.2 A Adesão ao E-commerce Frente à Pandemia de Covid-19 

Tendo seu auge no século XXI, a modalidade de vendas por meios eletrônicos é algo 

historicamente recente. Por conta disso, ainda paira uma certa imprevisibilidade quando aborda-

se o tema. Para Rezende, Marcelino e Miyaji (2020) a evolução do comércio eletrônico está 



 

 

condicionada ao comportamento da sociedade, tendo como base de crescimento a preferência 

das pessoas por sites, redes sociais, aplicativos e outros formatos de canais de venda.  

A princípio, o e-commerce surgiu como uma alternativa dentro do varejo convencional, 

mas não demorou para que se tornasse a opção mais estimada pelos comerciantes, que passaram 

a ser isentos de custos de espaço físico e da limitação geográfica que o e-commerce rompeu 

(CARDOSO; KAWAMOTO; MASSUSA, 2019). 

Apesar da facilidade para ingresso, Albertin (2016) salienta que comercializar por esse 

formato exige preparo e alinhamento das estratégias organizacionais de cada empreendimento. 

A intensa competitividade entre os concorrentes faz com que o empreendedor de e-commerce 

precise investir em diferenciais para o seu atendimento, tenha agilidade nas entregas, crie canais 

de comunicação com o cliente e pense em estratégias para fidelizar o consumidor por esse 

formato (ALBERTIN, 2016).  

Para Cardoso, Kawamoto e Massusa (2019) a distância física entre vendedor e 

comprador tem sido suprida pela proximidade causada pelos materiais institucionais e mídias 

utilizadas pelas empresas. Segundo Coelho, Oliveira e Alméri (2013) o e-commerce tem 

transformado o perfil de consumo dos indivíduos, que hoje dão atenção aos itens que criam 

valor a um empreendimento e que promovem mais informações, como os conteúdos de 

postagens descritivas ou de entretenimento.  

Em relação aos benefícios do uso do e-commerce para os empreendedores, cabe destacar 

a maior facilidade de ampliar uma base de clientes, os baixos custos de adesão e manutenção e 

a possibilidade de realizar vendas sem dispor de um vendedor para fazer um atendimento 

específico. Já em relação às desvantagens, a falta de contato físico pode trazer inseguranças 

para alguns clientes comprarem determinado produto sem o primeiro contato ou 

experimentação, além de impossibilitar o contato físico do vendedor para reverter uma 

desistência de compra (CARDOSO; KAWAMOTO; MASSUSA, 2019).  

Por conta da praticidade e dos baixos custos de manutenção, o e-commerce já estava 

sendo uma alternativa interessante para as empresas de pequeno porte. Entretanto, a pandemia 

desencadeou necessidades que exigiram a adesão de plataformas virtuais para não ocasionar o 

fechamento de negócios que não estavam se sustentando no modo de comercialização 

tradicional (CARDOSO; KAWAMOTO; MASSUSA, 2019).  

De acordo com a ABCOMM (2021), o comércio eletrônico teve um crescimento de 68% 

só no ano de 2020, movimentando cerca de R$ 126,3 bilhões na economia nacional. A mesma 

pesquisa indiciou um aumento significativo de plataformas de marketplace, que são espaços 

virtuais como o Mercado Livre, a Amazon e o Shopee, com fins de hospedar vendedores e 

prestadores de serviços. A aderência de grandes lojas varejistas ao conceito de marketplace 

exerceu um papel fundamental na pandemia, principalmente para micro e pequenas empresas 

que não vendiam antes pela internet (ABCOMM, 2021). 

Tendo em vista às exigências do momento, que incluíam conhecer o segmento, assumir 

riscos e investir em inovação, Ratten (2020) considera que a palavra de ordem foi 

adaptabilidade, uma vez que era preciso transformar as estruturas dos negócios para que eles 

atendessem às novas restrições para se manter em operação. Principalmente por conta da 

incerteza que perseverou por muitos meses na mentalidade dos empreendedores, que lidaram 

diretamente com a diminuição da renda e com a vulnerabilidade das condições de saúde física 

e mental por conta da pandemia (CASTRO et al. 2021).   

O estudo de Ratten (2020) aponta que segmentos menos usuais, como supermercados, 

farmácias e empresas de produtos de limpeza, fizeram-se mais presente no e-commerce a partir 



 

 

do período pandêmico e tiveram que lidar com demandas descontroladas e dificuldades de 

fornecimento pelo consumo excessivo de produtos alimentícios, remédios, álcool em gel e entre 

outros. Em outra constatação, Castro et al. (2021) consideram que, sob o viés de oportunidade 

gerado pelo contexto pandêmico, os empreendedores puderam valorizar o aperfeiçoamento 

profissional para lidar com momentos de crises, em que as ações precisam ser racionalizadas e 

respaldadas em princípios de gerenciamento estratégico. 

 

3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa possui uma abordagem qualitativa (GIL, 1999) e fins descritivos 

(VERGARA, 1977). Quanto à coleta de dados, optou-se pela técnica de entrevista 

semiestruturada (GIL, 1999) utilizando-se um roteiro de entrevista. 

Ao todo, foram entrevistadas 8 pessoas de forma online por meio da plataforma Google 

Meet®. As entrevistas foram realizadas nos meses de janeiro e fevereiro de 20200, tiveram um 

tempo médio de duração de 15 minutos, foram gravadas sob permissão dos participantes e 

transcritas na íntegra. Todos os entrevistados só passaram a utilizar o e-commerce em suas 

empresas após o início da pandemia. 

Os dados coletados foram interpretados por meio de análise de conteúdo (BARDIN, 

2016). Para tanto foram seguidas três etapas: a) pré análise, em que foi feita uma leitura prévia 

de todo material; b) exploração do material, destinada à organização e agrupamento dos dados 

por semelhanças semânticas; c) tratamento dos dados, em que foram feitas interpretações e 

inferências com a teoria (BARDIN, 2016).   

Para a realização da análise de conteúdo foram construídas categorias e subcategorias 

de análise, apresentadas no Quadro 1, definidas a priori, isto é, a partir da literatura (BARDIN, 

2016).   

Quadro 1- Categorias e Subcategorias de análise 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 

1. Caracterização das empresas e dos 

empreendedores 

(CHIAVENATO, 2004; GARCEZ et. al, 

2020) 

1.1 Histórico do empreendedor e da sua empresa 

1.2 Dificuldades em empreender  

2. Mudanças Surgidas e Intensificadas e pela 

Pandemia 

(RODRIGUES, ARAÚJO; TORRES, 2020) 

2.1 Adesão ao e-commerce, mudanças no fluxo de 

vendas e no escopo dos produtos 

2.2  Mudanças na estrutura do negócio 

3. Contribuição do E-commerce para a 

Sobrevivência do Negócio 

(REZENDE, MARCELINO, MIYAJI, 2020; 

ALBERTIN, 2016) 

3.1 Ferramentas tecnológicas utilizadas em sua 

utilização 

3.3 Efeitos da implementação do e-commerce 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 



 

 

4.1 Caracterização das Empresas e dos Empreendedores 

Com fins de caracterizar o perfil dos empreendedores e dos seus respectivos 

empreendimentos, foram aplicadas perguntas que permitiam analisar o histórico do sujeito de 

pesquisa no empreendedorismo e as suas dificuldades encontradas para empreender.  

 

4.1.1 Histórico do Empreendedor e Empresa 

Em relação ao perfil dos participantes o Quadro 2 apresenta dados sobre idade, nível de 

escolaridade e experiência prévia em relação ao empreendedorismo.  

 
Quadro 2- Perfil dos Participantes 

Idade Nível de Escolaridade 
Experiência Prévia com 

Empreendedorismo 

Até 25 anos 3 Nível Básico Incompleto 1 Não possui experiência prévia 4 

De 35 a 45 anos 3 Nível Básico Completo 2 De até 1 ano 0 

Mais de 45 anos 2 
Ensino Superior Completo 5 De 1 a 5 anos 1 

Ensino Superior Incompleto 0 De 5 a 10 anos 3 
Fonte: Resultados da pesquisa.  

Para a caracterização das empresas pesquisadas, conforme apresentado no Quadro 3 

foram feitas perguntas com fins de identificar a trajetória da empresa, o setor de atuação, a 

localização e o número de funcionários. 

 

Quadro 3 – Caracterização das Empresas Pesquisadas 
Entrevistado Ano de 

fundação 

Localização Setor de Atuação Número de 

funcionários 

1 2014 Franca - SP Calçadista 6 

2 2018 Belo Horizonte-MG Varejo de roupas 3 

3 2016 Uberlândia -MG Embalagens 5 

4 2015 Ribeirão Preto - SP Venda de produtos de 

maquiagem 

3 

5 2019 Belo Horizonte - 

MG 

Salão de beleza e venda de 

produtos para cabelo 

4 

6 2020 Ribeirão Preto - SP Pet Shop 4 

7 2019 Belo Horizonte - 

MG 

Produção de camas 

acolchoadas para gatos e 

cachorros 

5 

8 2019 Uberlândia-MG Venda de produtos naturais 

de higiene e autocuidado 

2 

 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Em se tratando dos motivos que levaram os empreendedores a abrirem um negócio eles 

envolviam desde necessidade financeira até autonomia no trabalho. Muitos empreendedores 

alegaram que empreender foi uma necessidade impulsionada por dificuldades financeiras e 

dificuldades de se estabelecerem em vagas de emprego. Sobre isso, cabe mencionar a fala do 

entrevistado 6: 
Abri o meu negócio porque fui demitido e fiquei 8 meses em busca de um 

novo emprego, mas não consegui. Fiz entrevistas mas perdia vagas para 



 

 

pessoas que tinham mais estudos ou carteira de habilitação. Mas eu pegava 

muito cachorro e levava para a roça do meu avô, então decidi abrir um espaço 

para banho e tosa. Hoje, vejo que não trocaria minha profissão, a liberdade 

que eu tenho de ser meu próprio chefe não tem preço! 

 

A busca pelo empreendedorismo por necessidade é um dos principais fatores que levam 

as pessoas a empreender no Brasil. Isso se dá pelo fato do Brasil ser um país emergente, que 

ainda apresenta índices significativos de desigualdade social, o que prejudica o alcance de 

oportunidades que garantam estabilidade financeira (ALBERTIN, 2016). 

Apesar da necessidade ter sido um fator importante, outros participantes alegaram 

empreender por oportunidade. A entrevistada 7, alegou que tinha dificuldades para encontrar 

camas para seus animais de estimação com um design diferente do tradicional, e passou a notar 

que outras pessoas também poderiam ter. Para Albertin (2016) empreender por oportunidade 

ressalta o caráter de inovação do empreendedorismo que é muito importante e necessário para 

suprir as novas necessidades que podem surgir na sociedade. Além disso, cabe ressaltar que a 

maior parte das respostas também mencionavam aspectos como a maior flexibilidade de 

horário, o sentimento de realização, a busca por salário maior, a vontade de fazer o que gosta. 

Também houve respostas voltadas para a estagnação da carreira que estavam antes, que 

não geravam realização profissional. Quanto a isso, a entrevistada 4,  mencionou que "[...] ainda 

que a carreira de empreendedora seja arriscada, eu acordo muito mais animada para trabalhar 

do que quando estava em uma empresa realizando um trabalho altamente operacional, em que 

eu não tinha espaço para implementar algo diferente".  

Desse modo, cabe ressaltar que a visão empreendedora permite que um indivíduo faça 

um alinhamento entre seus interesses e oportunidades, criando coragem para conquistar um 

lugar em um setor de atuação que ele estará engajado e terá perspectivas de sucesso 

(CHIAVENATO, 2004).  Assim, o empreendedorismo pode permitir que um empreendedor 

trabalhe em uma área que ele já possui um nível de conhecimento aprofundado, sendo capaz de 

criar ou inovar um modelo de negócios que atinja um segmento específico de clientes.  

4.1.2 Dificuldades em Empreender 

Já em relação às dificuldades em empreender, lidar com a concorrência foi o critério 

mais mencionado pelos participantes, como pode ser observado na fala do entrevistado 3: 
" Trabalho com um produto que foi muito requisitado no período de pandemia, 

mas que também foi muito ofertado. Ainda assim, desde antes desse período 

eu precisei partir para o campo de personalização para não ser massacrado 

pelos meus concorrentes de grande porte, que conseguem oferecer os mesmos 

produtos que eu por preços bem abaixo do mercado." 

 

Além disso, foram mencionados argumentos que se referiam às dificuldades pela falta 

de experiência. O entrevistado 2 pontou que: 
 "[...] são vários momentos em que a inexperiência me faz seguir pelo caminho 

errado ou levar horas para fazer um procedimento simples. Sinto que estar 

informado me ajuda bastante a suprir essa lacuna, mas ainda sim, eu preciso 

considerar como uma dificuldade que me atrapalha." 

 



 

 

Os outros problemas citados pelos entrevistados mencionam aspectos voltados para: a) 

as dificuldades em encontrar fornecedores; b) o baixo capital social; c) a concorrência elevada; 

d) a falta de experiência. Indo ainda mais além, foi questionado sobre as dificuldades de ser o 

gestor do próprio negócio. Notou-se que dificuldades com o gerenciamento das finanças foi o 

quesito mais mencionado, como coloca o entrevistado 1:  
"[...] A retirada do meu pró-labore é, sem dúvidas, a minha maior dificuldade. 

Eu não tiro por valor fixo, considero uma porcentagem do lucro do mês. 

Quando o mês vende bem, eu retiro a minha parte, mas fico com dó de gastar 

por medo de fazer falta para a empresa no mês seguinte. Não posso deixar de 

pagar os funcionários, né?" 

 

Além disso, foi mencionado, em unanimidade, pelas empreendedoras que participaram 

do estudo que o preconceito por ser mulher é um dos maiores problemas para ser lidado. A 

entrevistada 4 disse que "[...] sinto que eu preciso gastar bem mais argumentação que 

empreendedores do sexo masculino para convencer a minha própria equipe de que o caminho 

que eu estou propondo é certo". Já a entrevistada 5 mencionou que:  
"[...] O preconceito não vem só dos clientes. Ele vem da própria família, dos 

funcionários, dos fornecedores. Eu já cheguei a pôr meu marido para negociar 

por mim ou para falar com funcionários que não me respeitavam como dona 

do negócio. Comecei a usar roupas mais formais, porque tinha a impressão de 

que me viam como a dondoca brincando de fazer bolos." 

 

Para Julião, Dib e Trevizolli (2021) faz-se evidente que a segregação por gênero ainda 

interfere na ascensão da mulher no mercado de trabalho, mesmo no empreendedorismo, onde a 

mulher pode ter mais autonomia e possibilidade de controle do negócio. Além da questão do 

gênero e da dificuldade de organização financeira, foram mencionados aspectos que se referem 

a falta de conhecimento de ferramentas de gestão e a falta de acesso a investimentos.  

Ao questionar as estratégias adotadas para gerenciar as dificuldades, os empreendedores 

que alegaram problemas com a organização financeira pontuaram as seguintes: a) registro de 

informações em planilhas e cadernos; b) previsão de períodos com maior número de vendas; c) 

cursos e mentorias de redes sociais; d) consultorias com entidades especialistas, como o Sebrae. 

Já as mulheres que têm lidado com o preconceito para gerenciar seu empreendimento, 

pontuaram como estratégias de contenção: a) capacitação por meio de cursos online; b) 

participação em grupos de apoio a empreendedoras; c) diálogos com as equipes; d) busca por 

fornecedores que possuem outras mulheres na gestão. E, em relação à falta de conhecimentos 

em ferramentas de gestão, os empreendedores mencionaram a busca por materiais e cursos de 

pequena duração que podem apresentar as ferramentas que são mais utilizadas no período atual. 

Quanto à falta acesso a investimentos, foi mencionada a busca pela formalização, uma 

vez que o reconhecimento da pessoa jurídica por parte do Estado permite melhores taxas em 

financiamentos e busca por créditos.  

 

4.2 Mudanças Surgidas e Intensificadas pela Pandemia  

 A segunda categoria de análise foi voltada para entender as mudanças que ocorreram no 

período de pandemia e refletiram no fluxo de venda, no escopo dos produtos e na estrutura do 

negócio 
 



 

 

4.2.1  Adesão ao e-commerce, Mudanças no Fluxo de Vendas e no Escopo dos Produtos 

Em relação ao tempo que os empreendedores levaram para aderir ao e-commerce após 

o inicio da pandemia, os primeiros entrevistados que fizeram essa adesão foram o  1, 2, 5 e 8.  

Em cerca de 3 meses, esses empreendedores já estavam buscando plataformas que permitiam a 

venda online. Para a empreendedora 8, a necessidade de aderir o formato online de vendas foi 

se tornando cada vez mais evidente. De acordo com ela: 
"Eu já usava as redes sociais para me comunicar com meus clientes, mas nunca 

tinha ido atrás de plataformas que intermediassem as vendas, gerasse link de 

cartão, permitisse que o cliente comprasse sem que eu estivesse online, sabe?! 

Mas quando começou a intensificar a questão da quarentena, eu pensei que 

poderia ser uma boa opção até para conseguir novos clientes." 

 

Os demais argumentos que justificavam a adesão do e-commerce  no início da pandemia 

envolviam o medo de perder significativamente as vendas nesse período e as solicitações dos 

clientes já existentes para isso. Após cerca de 6 meses de período pandêmico, passaram a utilizar 

os canais de venda online para vender seus produtos os entrevistados 3, 4, 6 e 7.  No caso dos 

entrevistados 3 e 4,  as ofertas para outras empresas de pequeno porte pelos canais de vendas 

eletrônicos foi uma transformação para seus negócios. A entrevistada 4 ainda comentou: 
"Tinha salões de cidades de 4 horas de distância daqui que passaram a comprar 

meus produtos porque estavam acabando na cidade deles. Aí pensei que 

poderia vender para o Brasil todo se utilizasse a plataforma do Magazine Luiza 

que meu sobrinho estava utilizando." 

 

Nessa linha, cabe mencionar que não houve nenhum entrevistado que demorou mais 

que 6 meses para vender pelos meios online. A maior resistência ocorreu pelo receio de lidar 

com algo desconhecido, que exigia habilidades para manuseio em computadores e smartphones 

ou mesmo exigiam a formalização. A entrevistada 6 atuava na informalidade até começar a 

pandemia, segundo ela:  
"Eu vendia para amigos, família, pessoas do trabalho... por isso atuava na 

informalidade. Mas quando eu fui cadastrar nas plataformas pedia lá o CNPJ, 

a razão social, o certificado de empresa... e eu só pensava 'Meu Deus! O que 

é que eu vou fazer?!'. Daí uma colega me explicou que eu precisava abrir firma 

para ter toda essa documentação e poder me cadastrar nos sites." 

 

 De acordo a ABCOMM (2020), com a pandemia, passaram a surgir marketplaces 

menos exigentes, entretanto, os mais utilizados tinham como condição o cadastro como pessoa 

jurídica devidamente formalizada. Sendo assim, para o cadastro nas plataformas, os 

empreendedores que atuavam de forma irregular passaram a obter os benefícios da 

formalização, que envolvem o reconhecimento legal como empresa, a possibilidade de vender 

para outras organizações e as melhores concessões de créditos.  

Em relação às alterações nos fluxos de vendas por conta da pandemia, todos alegaram 

que tiveram alterações e nenhum deles respondeu que foi por menos de 6 meses. O entrevistado 

2 foi o que alegou uma mudança no fluxo mais longa, por cerca de 13 meses. Segundo ele: 
"[...] Foram mais que 12 meses, uns 13. Até que eu conseguisse me estabilizar. 

Perdi muitas clientes e fiquei com menos fornecedores, isso prejudicou muito 

fazer novas vendas. Meu único fornecedor de plus size fechou as portas, dois 

meses depois, o meu melhor fornecedor de moletom também fechou... teve 



 

 

épocas que eu tinha estoque sobrando, teve épocas que eu não tinha estoque 

nenhum. Foi preciso recomeçar do zero várias vezes nesse período." 

 

Já o entrevistado 6 sentiu essa mudança apenas por 6 meses. Segundo ele: 
"[...] foi o período que fechou tudo mesmo e as pessoas estavam com medo de 

sair.  Mas o meu tipo de estabelecimento foi privilegiado, pet shop podia abrir. 

Mas, ainda assim, a minha queda de vendas foi muito rápida e só voltou a 

melhorar quando comecei a inovar pelo e-commerce."  

 

Quanto à mudança no escopo dos produtos, dos 8 entrevistados 6 alteraram os produtos 

oferecidos devido a pandemia. A entrevistada 5 mencionou que ela não imaginava que poderia 

inovar o escopo de produtos em tão pouco tempo porque seu foco era a prestação de serviços 

em seu salão de beleza e a ideia de vender produtos para outros salões veio a partir da 

necessidade de buscar outra fonte de renda no período em que os salões esteve fechado.  

Já o entrevistado 3 disse que passou a explorar outros segmentos, uma vez que tinha um 

escopo de produtos muito voltados para embalagens descartáveis de itens de festas infantis. 

Devido à pandemia, seu empreendimento passou a ofertar produtos para lojistas e fornecedores 

de diversos segmentos de mercado. Por sua vez o entrevistado 1 e a entrevistada 8, que alegaram 

não terem feitos modificações no seu escopo de produtos, disseram que isso se deu porque já 

tinham uma oferta de produtos bem variada, que não foram impactadas pela pandemia.  

Desse modo, nota-se que a adesão do e-commerce exigiu adaptações nos 

empreendimentos. Em relação à definição de produtos e serviços, Cardoso, Kawamoto e 

Massuda (2019) apontam que não é porque a maior parte da sociedade tem acesso à internet 

que qualquer pessoa consegue vender  por lá. Estar no meio online não isenta o empreendedor 

de definir um público-alvo e além disso o empreendedor precisa estar consciente que a 

comunicação com esse público-alvo escolhido se destoará significativamente do estilo de venda 

presencial. Isso faz ser ainda mais necessário adaptar o escopo de produtos para o mercado 

online, já que não é garantido que o empreendedor terá espaço para explicar especificidades e 

fazer um discurso de vendas (CARDOSO, KAWAMOTO, MASSUDA, 2019).  

4.2.2 Mudanças na Estrutura dos Negócios 

Foi questionado aos empreendedores quais as principais mudanças identificadas em 

outras partes da estrutura de seu negócio que vão além do fluxo de vendas. As principais 

mudanças apontadas nas respostas envolviam alteração no quadro de funcionários, mudança 

público-alvo, mudanças nas atividades principais, mudanças na estrutura de custos e mudanças 

na proposta de valor.    

Em relação à dispensa e a contratação de funcionários ao longo do período pandêmico 

todos os empreendedores apontaram terem tido uma mudança no seu quadro de colaboradores, 

sendo os seus funcionários devidamente registrados sob o regime CLT ou contratados por 

outras formas em situações esporádicas. Cabe ressaltar o entrevistado 3, que disse: 
"Tenho uns 5 ou 6 funcionários que estão comigo há anos, mas nos períodos 

críticos ficava apenas com 3 ou 2. Tive que fazer até um empréstimo no banco 

pra garantir o pagamento dos salários. Deixei de pagar o vale alimentação e 

oferecer cestas básicas por um período. Hoje, a situação se normalizou e só 

um funcionário foi embora de vez. Os outros já voltaram." 

 



 

 

A empreendedora 4, além de perder funcionários, perdeu seus dois sócios no mesmo 

período. Ela aponta que: 
 "Todo mundo tinha cer-te-za de que o barco ia afundar. Olha, eu fiquei com 

o aluguel de um salão de beleza sem profissionais e sem sócios, né.. Em muitos 

momentos, perder a minha equipe era o que mais me fazia pensar em sair desse 

barco também, deixar meu nome sujar sabe... Mas agora eu já tenho 4 pessoas 

comigo de novo, dependendo do mês, até 6!" 

Com isso, é preciso reiterar que a maior responsabilidade do empreendedor ante às 

necessidades de seu negócio não faz com que ele seja o único responsável por realizar todas as 

tarefas sozinho. A definição de uma equipe de trabalho, que seja capaz de ajudar a empresa 

alcançar seus objetivos, é fundamental sob a ótica de gestão. No período pandêmico, autores, 

como Rodrigues, Araújo e Torres (2020), reforçam a importância de mapear as atividades 

fundamentais para existência de um negócio para delimitar o trabalho que poderá ser 

desenvolvido por profissionais. Até porque muitos empreendedores podem não possuir a 

capacidade técnica para desempenhar a funções primordiais dentro do seu negócio.  

Quanto à mudança de público-alvo, foram mencionadas adaptações para se alinhar com 

um público que estava presente na internet e poderia ser um cliente em potencial. No caso da 

entrevistada 4, que tinha somente o salão de beleza antes da pandemia, essa mudança foi 

fundamental para a sobrevivência do seu negócio, já que ela deixou de atender os clientes finais 

para atender outros cabeleireiros que podiam se interessar pelo seu produto. 

 Já no caso das atividades principais, foram mencionadas o surgimento de novas 

demandas para atender o meio online, ao mesmo tempo em que atividades de praxe foram 

deixadas de lado por não serem mais necessárias. Como exemplo, o entrevistado 1 disse que a 

venda de calçados presenciais exigia diversas atividades chave que hoje já não se fazem mais 

necessárias, como a organização do espaço físico de forma estratégica para facilitar o encontro 

de sapatos para que os clientes pudessem experimentar.  

As mudanças na estrutura de se referiam a um remanejamento dos custos de fabricação 

ou de venda por conta do e-commerce. No caso do entrevistado 6, a venda online fez com que 

o custo de fabricação do seu produto fosse alterado, pois, apesar de ter um limite geográfico 

para efetuar as vendas, foi preciso modificar as receitas para que os petiscos ficassem mais 

rígidos e aguentassem as condições de transporte do modelo de venda atual. Isso exigiu o 

acréscimo de novos componentes na receita que modificaram o custo básico de produção. 

E, por fim, as mudanças na proposta de valor transformaram o que os empreendimentos 

iriam oferecer para o mercado, agregando benefícios aos clientes. Como exemplo, pode-se usar 

o caso do entrevistado 3, que antes tinha como proposta de valor a promoção de embalagens 

para festas que trouxessem alegrias para a celebração das crianças, e depois passou a agregar 

valor aos lojistas que buscam inovar em sua forma de entrega de produtos aos clientes finais.  

Reajustar outros elementos que vão além dos canais de vendas e de distribuição são 

importantes porque garantem uma visão integralizada do negócio aos empreendedores. Isso 

porque se eles estão empenhados em buscar uma maior coerência entre as estruturas do negócio, 

as suas ações tendem a ser mais estratégicas, uma vez que serão embasadas em decisões que 

consideram outras especificidades do seu produto e do seu público-alvo (BARBOSA, 2021).  

 

4.3 Contribuição do E-commerce para a Sobrevivência do Negócio 

 A terceira categoria de análise buscou averiguar aspectos do e-commerce que 

contribuíram com a sobrevivência das empresas, buscando-se identificar as ferramentas 



 

 

tecnológicas utilizadas e as dificuldades em sua utilização e os efeitos da implementação e uso 

do e-commerce 

4.3.1 Ferramentas Tecnológicas Utilizadas 

No geral, os equipamentos utilizados pelos entrevistados são notebooks e celulares. De 

acordo com o entrevistado 1 "[...] as pessoas sabem achar aquilo que elas estão precisando na 

internet. Basta pegar um celular ou notebook e entrar no Shoppe, no Magazine Luiza.. Seleciona 

e pronto, compra feita". Para os ofertantes, o processo de disponibilização de produtos é um 

pouco mais complexo e exige uma dedicação no cadastro de imagens e características dos 

produtos. Segundo o entrevistado 2: 
"Tive que comprar um computador porque eu não conseguia subir as fotos das 

roupas com qualidade boa. Depois de subir as fotos, aí precisa cadastrar 

medidas, cores disponíveis, tecido e tudo aquilo que o produto tiver de 

diferente. Porque se você não descreve bem ou a cliente vai pedir ou a 

plataforma. Não tem jeito não (risos)." 

 

O entrevistado 2 diz que hoje os lucros já compensaram o valor gasto na compra do 

cumputador. A entrevistada 4 não tinha um computador ou notebook e passou meses utilizando 

o celular até que ganhou um notebook da sua tia, o que agilizou o processo pois o computador 

possibilitou o acompanhamento de vários pedidos ao mesmo tempo. 

Quanto às ferramentas online, que possibilitam a compra sem a participação direta do 

empreendedor, foram mencionadas as plataformas de marketplace e redes sociais. Mais 

especificamente, os entrevistados alegaram utilizar a plataforma de vendas do Mercado Livre, 

do Magazine Luiza, do Shoppe, das Lojas Americanas, do Facebook e do Instagram. 

Em relação às dificuldades para utilizar as ferramentas, pode-se destacar a complexidade 

de cadastros de produtos e a burocracia de pagamento e troca de produto. Para a entrevistada 7:   
"Fico com preguiça de entrar em plataformas novas porque cada uma tem um 

regimento. Já me acostumei com as taxas e prazos para pagamento do 

Magazine Luiza e das Americanas. Uma vez até tentei cadastrar no 

marketplace do Facebook mas mudava muito e eu desanimei, é muito tempo 

gasto para as vezes a plataforma nem aceitar a gente." 

 

 Quanto às condições de troca, o entrevistado 1 apontou que:  
"É um parto para trocar ou devolver o produto. O dinheiro fica retido até o 

processo acabar e ainda corre o risco de vir uma pedra na caixa de sapato. Para 

essas plataformas o cliente tem sempre razão e tem gente que age com má fé." 

 

Isso vai ao encontro do que é colocado por Rezende, Marcelino e Miyaji (2020), quando 

mencionam que a dificuldade para manusear certas ferramentas, e até mesmo o acesso a 

ferramentas adequadas, são quesitos que impedem muitos empreendedores de se arriscarem no 

comércio eletrônico.  

 

4.3.2 Efeitos da Implementação do E-commerce 

Ainda que com algumas dificuldades em relações às ferramentas, todos os entrevistados 

alegaram terem aumentado as suas vendas por do e-commerce. O entrevistado 6 enfatizou a 

grande contribuição do e-commerce para a sobrevivência do seu negócio dizendo que, se não 

fosse essa saída, ele e sua família poderiam ter passado por dificuldades.  Para outros 



 

 

entrevistados, como o entrevistado 2, o e-commerce foi uma forma de desenvolver suas 

habilidades empreendedoras em um novo contexto, o virtual. Segundo ele: 
"Tinha muitas coisas que eu sempre quis fazer, como promoção, queima de 

estoque e análise de perfil de clientes, que o meio virtual facilitou. Aumentei 

muito as minhas vendas porque eu coloquei em prática ações para divulgar 

coleção nova ou de promoção. Isso me ajudou muito a ter clientes novos que 

nunca tinham ouvido falar da minha marca, mas gostavam das fotos e 

animavam comprar as roupas." 

 

Além dele, todos os outros entrevistados afirmaram terem conquistados novos clientes 

com o e-commerce. Foi mencionado pela entrevistada 7 que os novos clientes pareciam estar 

acostumados com compras virtuais e sempre postavam avaliação dos produtos depois, o que 

fez com que ela passasse a ter mais capricho na embalagem. Para Cardoso; Kawamoto; Massuda 

(2019) a possibilidade de avaliar a experiência de compra é uma forma do cliente produzir 

informações e se comunicar e podem aumentar a credibilidade de uma empresa. Para as autoras, 

isso é feito com base em percepções pessoais, mas também ajuda as demais pessoas analisarem 

se o prometido pela empresa foi realmente entregado. 

Em relação à continuação com o e-commerce após o fim de restrições da pandemia, 

todos os entrevistados alegaram que pretendem continuar. Dentre as justificativas, foi 

mencionado a possibilidade de ter mais um canal de entradas que precisa de um baixo custo de 

manutenção, afinal, muitas das plataformas utilizadas cobram apenas uma taxa por produto 

vendido, não gerando prejuízo aos empreendedores. 

Segundo Cardoso, Kawamoto e Massuda (2019), ainda que a entrada dos 

empreendedores no e-commerce tenha sido feita de forma repentina e desorganizada, a 

perspectiva é de que tenha uma ampliação e melhoria da qualidade dos serviços ofertados pelas 

plataformas e pelos empreendedores. Isso porque o mercado online é um mercado considerado 

promissor que tem rompido paradigmas de que as melhores transações comerciais ocorrem 

sempre no formato presencial e exclusivamente entre consumidores e empresas 

Dado o exposto, faz-se evidente que as constatações do estudo abordam aspectos 

relevantes sobre o tema em destaque. Com fins de sintetizar as principais informações 

encontradas nos resultados, foi elaborado o Quadro 4 apresentado a seguir.  

 

Quadro 4- Sintetização dos Resultados Encontrados 

1ª Categoria de Análise 2ª Categoria de Análise 3ª Categoria de Análise 

Caracterização das Empresas e 

dos Empreendedores 

Mudanças Intensificadas e 

Surgidas pela Pandemia 

Contribuição do E-commerce 

para a Sobrevivência do 

Negócio 

Subcategoria de Análise - 

Histórico do Empreendedor e 

da Empresa 

Subcategoria de Análise – 

Adesão ao e-commerce, 

Mudanças no Fluxo de Vendas 

e no Escopo dos Produtos 

Subcategoria de Análise - 

Ferramentas Tecnológicas 

Utilizadas 

Empreendedores, em sua maior 

parte de 25 a 45 anos e com 

ensino superior completo, foram 

motivados por oportunidade 

e/ou por necessidade para abrir 

um empreendimento. Metade 

Todos os entrevistados 

afirmaram terem identificado 

alterações no fluxo de vendas e 

nenhum deles respondeu que foi 

por menos de 6 meses. A 

mudança mais longa prevaleceu 

Equipamentos eletrônicos, 

como notebooks e celulares, 

serviam como base para o 

acesso em plataformas online, 

das empresas Magazine Luiza, 



 

 

deles não possuíam experiência 

prévia com o 

empreendedorismo. 

por 13 meses. Além disso, a 

maior parte deles, cerca de 80%,  

passou a vender novos produtos 

depois da pandemia.  

Shoppe, Americanas, 

Facebook e Instagram.  

Subcategoria de Análise - 

Dificuldades em Empreender 

Subcategoria de Análise - 

Mudanças na Estrutura dos 

Negócios 

Subcategoria de Análise - 

Efeitos Constatados 

Dentre as dificuldades 

mencionadas, houve destaque na 

dificuldade em lidar com a 

concorrência. Além disso, foram 

mencionadas outras 

dificuldades, tais como:  para 

encontrar fornecedores; baixo 

capital social; falta de 

experiência; gerenciamento 

financeiro ruim e preconceito.  

Foram mencionadas mudanças 

no quadro de funcionários, no 

público-alvo dos 

empreendimentos, nas 

atividades principais exercidas, 

na estrutura de custos do 

negócio e também na proposta 

de valor entregue aos clientes.    

Em unanimidade, foi 

constatado uma melhoria nas 

vendas dos empreendimentos 

por meio do uso de 

plataformas de e-commerce. 

Também foram mencionados o 

de novos conhecimentos de 

gestão no espaço virtual e de 

novos clientes para as 

empresas. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho buscou analisar as principais vantagens e dificuldades enfrentadas 

por empreendedores que aderiram o e-commerce ao longo do período pandêmico. Por meio de 

uma metodologia com caráter de análise qualitativo, foi possível evidenciar os principais pontos 

mencionados por empreendedores que passaram pela transição, assim o objetivo do trabalho 

foi atingido.  

Cabe considerar que o estudo teve como limitação o seu número pequeno de amostra, 

que inviabiliza generalizações acerca dos resultados. Ademais, as constatações obtidas 

permitiram analisar elementos importantes acerca do uso de plataformas online para efetivar a 

venda de um produto ou serviço.   

Oito empreendedores foram entrevistados. Eles tinham focos de atuação em diferentes 

segmentos do mercado, tais como o setor de vestuário, calçadista, de beleza, de pet shop e de 

saboaria. As perguntas realizadas buscaram evidenciar aspectos históricos dos 

empreendimentos, as principais motivações para adesão do e-commerce, os principais efeitos e 

as ferramentas que são utilizadas. Desse modo, tornou-se possível identificar as escolhas feitas 

pelos empreendedores, assim como as principais dificuldades envolvidas ao longo do processo. 

Os dados que os empreendedores tinham perfis semelhantes, sendo a sua maior parte 

com ensino superior completo e experiência prévia com empreendedorismo. Eles foram 

motivados a aderir ao empreendedorismo por conta de fatores que envolvem maior autonomia, 

satisfação e tempo para se dedicar à vida pessoal. Após 3 meses de pandemia, já houve 

empreendedores buscando aderir o meio online de vendas. No geral, todos tiveram uma 

variação no fluxo de vendas no período pandêmico mas alegaram que o e-commerce contribui 

para um número maior de vendas. 

As dificuldades para manusear ferramentas tecnológicas foram fatores importantes 

nesse processo de transição para o e-commerce. Além disso, maior parte dos empreendedores 

precisou modificar outros elementos do seu modelo de negócios além dos canais de vendas e 

distribuição. Muitos optaram por variar seus produtos ofertados, outros tiveram mudanças nas 

estruturas de custos do negócio e nas atividades principais. Todo remanejamento para o 



 

 

enquadramento do e-commerce foi válido e os empreendedores apontaram, em unanimidade, o 

interesse em continuar ainda que as restrições da pandemia não sejam mais aplicáveis. 

No geral, pode-se considerar que o trabalho cumpriu com as suas finalidades e é capaz 

de gerar uma contribuição teórica e prática para o tema em questão. Mais especificamente, a 

exploração do tema com ênfase no período de pandemia contribui com a literatura existente, 

uma vez que agrega informações atuais que podem ajudar pesquisadores, empreendedores e até 

mesmo formuladores de políticas públicas que buscam entender a realidade empreendedora ao 

longo do período pandêmico. No que tange às contribuições práticas, o estudo constatou que o 

comércio eletrônico é uma opção viável para empresários que buscam novas formas para 

garantir a saúde financeira de um negócio em tempos de crise. Ademais, recomenda-se aos 

empresários investir em estudos prévios sobre as plataformas de vendas e ponderar mudanças 

no modelo de negócios que podem ser necessárias para uma melhor adesão do modelo de 

vendas online. 

Ainda cabe ressaltar a importância de serem realizados estudos futuros, que considerem 

um número maior de empreendedores ou até mesmo façam análises considerando 

empreendedores de um mesmo segmento de atuação. Isso poderá levantar outras informações 

que permitem acompanhar as principais dificuldades e vantagens que têm sido encontradas 

pelos empreendedores no uso do e-commerce.  
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EMPREENDEDORES DE ESTILO DE VIDA: DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS A PARTIR DE UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

Fabiano Serra Borsatto1 
Antonio Donizete Ferreira da Silva2 

Resumo: Empreendedores de Estilo de Vida (EEV) é um novo tipo de empreendedor que vem 
ganhando relevância na sociedade, tornando-se comum em determinados segmentos, porém, na 
perspectiva acadêmica, é tema carente de pesquisas para se estabelecer os conceitos e 
características-chave. Por isso, este estudo objetiva identificar, a partir da literatura existente, 
as principais características associadas aos empreendedores de estilo de vida e, também, mapear 
a evolução das publicações e das definições dos termos relacionados. Para tanto, realizou-se 
uma revisão sistemática da literatura (RSL), utilizando-se de informações provenientes de 
artigos indexados pelas bases Scopus e Web of Science. Identificamos 36 artigos e ressaltamos 
34 características ligadas a esse tipo de empreendedor. O estudo contribui para a clarificação e 
o posicionamento do tema, destaca correntes de pensamentos relacionados e sugere uma 
necessidade da abordagem do tema por meio das lentes teóricas associadas ao 
empreendedorismo. Ao final, propõe-se pesquisas futuras para desenvolvimento do tema. 

Palavras-Chave: Empreendedorismo de Estilo de Vida; Lifestyle; autorrealização; inovação. 

1. Introdução 

Nos últimos anos o tema bem-estar vem ganhando cada vez mais espaço em publicações 
na área do empreendedorismo ao redor do mundo. Em janeiro de 2019, o Journal of Business 
Venturing publicou uma edição especial que teve como tema principal artigos voltados ao bem-
estar do empreendedor. Uma vida com mais saúde, afetividade e verdadeira felicidade vem 
sendo vislumbrada cada vez mais por pequenos empreendedores. Abandonando velhos hábitos, 
esses indivíduos encontram no empreendedorismo a possibilidade de vislumbrar uma atividade 
que garanta o seu sustento e o sustento de sua família (Marcketti et al., 2006).  

No entanto, o mundo moderno leva o homem à contramão desse ideal. A exaustão física e 
psicológica, incertezas, insegurança e a pressão social, que associa a realização pessoal com 
conquistas e acúmulos de bens materiais, contribuem para o surgimento de doenças associadas 
ao trabalho contemporâneo como a depressão, o estresse e também a síndrome de burnout 
(Corrêa et al., 2017). O bem-estar traz consigo consequências ao indivíduo, aumentando o seu 
desgosto na dedicação de boa parte do seu tempo, em desenvolver uma atividade prejudicial à 
sua saúde como também à sua interação social, trazendo desarmonia e infelicidade.  

Nesse cenário entra em evidência o empreendedor de estilo de vida, que, com suas 
peculiares características, nas quais se prepondera o empreendedorismo da busca do bem-estar 
de acordo com seus valores e crenças (Bredvold e Skålén, 2016). O termo bem-estar, está 
intimamente ligado ao empreendedorismo de estilo de vida e significa ausência de dor e 
sofrimento; busca por prazer e conforto material ou emocional (Prolo e Arantes, 2018).  

 
1 Doutorando e Mestre em Administração pelo PPGA da Universidade Nove de Julho-UNINOVE. Graduado em 
Ciências Contábeis pela Faculdade Anglo Latino. Especialista em Pequenos Negócios e em Controladoria e Finanças. 
2 Doutorando em Administração no PPGA da Universidade Nove de Julho-UNINOVE. Mestre em Direito pelo PPGD 
da Universidade Nove de Julho - UNINOVE. Graduado em Direito (UNIP) e em Administração (UNINOVE). 
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Em contraponto aos empreendedores, que se caracterizam pela busca por vendas e lucros 
crescentes, ou seja, crescimento e desenvolvimento econômico, no ano de 1995, Cooper e Artz 
publicaram um estudo sobre a satisfação dos empreendedores, e concluíram que grupos de 
empreendedores com motivações não econômicas se mantém motivados em um ambiente de 
retorno financeiro abaixo das expectativas (Cooper e Artz, 1995). 

O empreendedorismo de estilo de vida vem ganhando cada vez mais adeptos pelo mundo, 
porém, como linha de pesquisa, o empreendedorismo de estilo de vida ganhou legitimidade e 
melhorou em qualidade de caracterização, por meio de publicações sobre o tema em 
conceituados periódicos (Landström e Harirchi, 2018), no entanto, o empreendedorismo de 
estilo de vida surge como uma nova forma de empreender ainda pouco estudada dentro da 
Administração, sendo eminentemente abordado dentro do campo do turismo.  

Neste contexto, estudar as características deste empreendedor pode permitir que se 
compreenda o que leva essas pessoas a empreender, para verificar na prática, porque fazem o 
que fazem a partir de suas características-chave. Para tanto, este estudo objetiva identificar, a 
partir da literatura existente, as principais características associadas aos empreendedores de 
estilo de vida e, também, mapear a evolução das publicações e das definições dos termos 
relacionados. Diante destes objetivos, questiona-se: Quais as principais características 
encontradas nas pessoas que adotaram o estilo de vida como forma de empreender? 

Para responder ao questionamento, realizar-se-á uma revisão sistemática de literatura 
(RSL) sobre empreendedorismo, mais especificamente sobre o tema Empreendedorismo de 
Estilo de Vida, cuja busca centra-se em artigos indexados na base Scopus (Elsevier) e na base 
do Web of Science. Esta pesquisa ajudará a identificar as principais características associadas 
aos empreendedores de estilo de vida, apresentando ainda, de modo sistematizado a evolução 
das publicações e das definições do termo empreendedorismo de estilo de vida para que se tenha 
uma clarificação sobre o tema ante as produções científicas do período estudado. 

O presente estudo é composto por cinco partes além desta introdução. Em ato contínuo, 
será apresentado a fundamentação teórica sobre empreendedorismo e empreendedorismo em 
estilo de vida. Na sequência será apresentado o método da pesquisa, forma de coleta de dados 
e da revisão sistemática da literatura. Em seguida serão relatados os resultados do estudo e, por 
fim, a conclusão e proposta de uma agenda para pesquisas vindouras. 

2. Fundamentação Teórica 

O termo “empreendedorismo de estilo de vida” foi introduzido ao meio acadêmico a partir 
do final do século XX com o artigo “’Staying within the fence’: Lifestyle entrepreneurship in 
tourism?” de Ateljevic e Doorne (2000), que versa sobre os empreendedores da área de turismo 
que tem como valores de motivação em empreender, fatores não econômicos. A partir de então, 
outros estudos buscaram caracterizar e estudar essa nova tipografia empreendedora. Tem-se 
que esses empreendimentos de estilo de vida são criados para que o empreendedor possa ter 
uma ocupação que lhe traga realização pessoal e ao mesmo tempo, proporcione renda suficiente 
para seu bem-estar (Ateljevic e Doorne, 2000; Cederholm e Hultman, 2010).  

No mesmo sentido, Marcketti, Niehm e Fuloria (2006), analisaram o papel e a influência 
do empreendedorismo de estilo de vida na qualidade de vida de proprietários, suas famílias e 
nas comunidades que estão inseridos e definiram os empreendedores de estilo de vida como 
indivíduos que possuem e operam empresas alinhadas com seus valores, interesses e paixões 
pessoais, e, de modo geral, alinhados entre a atividade profissional desenvolvida e sua 
identificação pessoal com esta atividade. 
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A pesquisa evidenciou o aumento da qualidade de vida dos empreendedores das empresas 
estudadas, dos funcionários desta, dos clientes e da comunidade, e, o ponto inicial dessa rede 
virtuosa foi a instalação de empreendimento de estilo de vida (Marcketti et al., 2006). Foi 
constatado que empreendedorismo por estilo de vida traz aos donos dessas pequenas empresas 
uma aspiração de autocontrole, domínio e independência, sem deixar de considerar a qualidade 
de vida e a remuneração necessária à manutenção do seu estilo de vida aspirado. Os 
empreendedores são motivados principalmente pela busca de equilíbrio entre o trabalho e a vida 
em família; priorizam o conforto, liberdade e flexibilidade ao invés de ganhos financeiros e 
crescimento do seu negócio (Esen e Iscioglu, 2017). 

Não distante, o empreendedor de estilo de vida é caracterizado por iniciar um ciclo 
empreendedor envolvendo atividades prazerosas. Esse novo ciclo gera um impacto positivo do 
ambiente ao seu redor, perpetuando um estilo de vida com uma situação financeira confortável 
(Mike Peters et al., 2009). É possível qualificar  os empreendedores de estilo de vida como 
indivíduos que priorizam a sua qualidade de vida e o bem-estar também de sua família. Para 
isso, esses empreendedores, por vezes, abrem mão de uma excelência na sua prestação de 
serviços como também deixam de buscar o desenvolvimento, o crescimento e a inovação 
empresarial (Carsrud e Brännback, 2011; Dawson et al., 2011; Masurel e Snellenberg, 2017). 

Nota-se o surgimento crescente na sociedade de um tipo de empresário que não é motivado 
por lucros ou retornos pecuniários, sobrepujando definições econômicas de empreendedor e 
empreendedorismo (Ateljevic e Doorne, 2000). Sua origem se deve a recentes fenômenos 
sociais, por exemplo, a hipermodernidade, com o indivíduo buscando conexão com o próximo, 
autorrealização e respeitando os valores de outrem (Ribeiro e Krakauer, 2016). Para esses donos 
de negócios que são orientados pelo estilo de vida, o sucesso empresarial tem uma conotação 
invertida da usual, como, por exemplo, o crescimento e desenvolvimento do seu 
empreendimento (Carlsen et al., 2008). São exemplos desta caracterização inicial: 
 No âmbito do turismo, indivíduos que passaram férias com as respectivas famílias, em 

uma região campestre, se encantam com o ambiente e o clima de paz e tranquilidade e, 
ao retornar às suas atividades laborais, decidem romper com o cotidiano e resolvem abrir 
pousadas e hospedarias nas cidades de campo recém visitadas (Peters e Schuckert, 2014). 

 No esporte, pessoas altivas e praticantes de determinado esporte, resolvem se unir e 
iniciam novos empreendimentos (Ratten, 2018). Montam escolas ou inauguram pequenos 
comércios de artigos esportivos dedicados ao esporte que praticam. Permitindo assim, 
mantê-los imersos no ambiente esportivo que desfrutam (Ratten, 2018). 

 Pessoas que assumindo a missão em divulgar a importância da alimentação vegana, 
despertam em abrir restaurantes ou empórios que forneçam unicamente alimentos de 
origem não animal, naturais e orgânicos (Bozzo et al., 2017).  

É possível identificar outros exemplos entre produtores rurais e na agricultura familiar 
orgânica, entre músicos, jovens gamers, como também em movimentos sociais feministas 
dentre outras tantas atividades nos mais variados lugares ao redor do mundo (Cederholm e 
Åkerström, 2016; Jorgensen, Sandqvist e Sotamaa, 2017; Dawson et al., 2011; Helgadóttir e 
Sigurðardóttir, 2008). Não obstante, algumas pesquisas recentes vêm associando os 
empreendedores de estilo de vida como empresários que, por não almejarem lucros, acabam se 
tornando agentes da não inovação e do não desenvolvimento econômico regional. Esses estudos 
sugerem que há uma incompatibilidade de objetivos econômicos, entre os agentes públicos que 
visam ao desenvolvimento e progresso, e os empreendedores de estilo de vida, que não abrem 
mão do seu bem-estar em detrimento à aspirações financeiras (Eimermann et al., 2019). 
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3. Metodologia 

Para a análise do objeto, optou-se pela pesquisa qualitativa de característica exploratória, 
elegendo-se a Revisão Sistemática de Literatura (RSL) como método de pesquisa. Esse método 
é indicado por adotar um processo replicável, transparente e com rigor científico. A revisão 
sistemática de literatura também subsidia a identificação das principais contribuições científicas 
para o problema abordado (Tranfield et al., 2003). Para Petticrew e Roberts (2008), revisões 
sistemáticas de literatura indicam lacunas dos estudos e alimenta critérios metodológicos, 
contribuindo para a formulação de uma agenda que orienta futuras pesquisas. 

A seguir, apresentaremos a representação do processo de revisão sistemática da literatura 
seguindo o modelo de Tranfield et al. (2003) que foi utilizado na condução do presente estudo. 

Quadro 1: Estágios de uma Revisão Sistemática de Literatura 

Estágio I - Planejamento da RSL 

Fase 0 Identificação da necessidade de uma revisão 

Fase 1 Preparação de uma proposta de revisão 

Fase 2 Desenvolvimento de um protocolo de revisão 

Estágio II - Conduzindo a revisão 

Fase 3 Identificação da pesquisa 

Fase 4 Seleção dos estudos 

Fase 5 Avaliação da qualidade dos estudos 

Fase 6 Extração dos dados e monitoramento do progresso 

Fase 7 Síntese dos dados 

Estágio III - Relatórios e disseminação 

Fase 8 Apresentação dos resultados e recomendações 

Fase 9 Colocar em práticas as evidências 
Fonte: Adaptado de Tranfield et al. (2003) 

De acordo com o roteiro acima apresentado, elaboramos o protocolo de pesquisa e 
realizamos o planejamento para a execução da revisão sistemática de literatura. Realizamos 
uma breve pesquisa sobre o tema a fim de determinar as palavras chaves utilizadas na pesquisa 
e definiu-se critérios adicionais de buscas, refinando os filtros da pesquisa. 

Para tanto, foram utilizadas duas bases de dados para o levantamento dos artigos da 
pesquisa, a base Scopus (Elsevier) e a base Web of Science. Elegeu-se essas bases devido a 
reunirem uma gama mundial de produções científicas em todas as disciplinas. Como referência, 
apenas a Scopus indexa mais de 24.600 publicações de 5.000 editores oferecendo a 
possibilidade de uma pesquisa mais abrangente, o que permite uma busca ampla. Os critérios 
de busca, constantes do protocolo, foram operacionalizados por meio dos seguintes parâmetros:  

1) Para a base de dados da Scopus: Na página de “Document search” foi selecionado o item 
“documents”. No campo “Search” foram adicionadas as seguintes palavras chaves: “lifestyle 
entrepreneur” or “lifestyle entrepreneurs” or “lifestyle entrepreneurship” or “lifestyle firm” or 
“lifestyle firms”. Solicitou-se que a base de dados realizasse a pesquisa nos seguintes campos: 
“Article Title, Abstract e Keywords. Na aba “Refine results” foi selecionado no campo 
“Document type” apenas o item “Article”.  
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2) Para a base de dados da Web of Science: Na página principal de pesquisa selecionou-se a base 
de dados “Principal Coleção do Web of Science”. No campo “Pesquisa Básica” foram 
adicionadas as seguintes palavras chaves: “lifestyle entrepreneur” or “lifestyle entrepreneurs” 
or “lifestyle entrepreneurship”or “lifestyle firm” or “lifestyle firms”. Na aba “Filtrar resultados 
por:” selecionou-se o campo “Tipos de documento” apenas o item “Article”. Solicitou-se que 
a base de dados realizasse a pesquisa nos seguintes campos: “Tópico”.  

Para ambas as bases de dados não houve restrições ao ano de publicação de modo a se 
buscar uma maior quantidade de artigos a serem analisados na revisão, que foi realizada no mês 
de dezembro de 2020. A pesquisa foi concretizada por dois pesquisadores, em dias 
subsequentes. Como resultado, obteve-se um total de 76 (setenta e seis) artigos, sendo 45 
(quarenta e cinco) na plataforma Scopus e 31 (trinta e um) na plataforma Web of Science. Os 
artigos foram publicados em 40 (quarenta) diferentes journals entre os anos de 2000 a 2019. 
Ao final da pesquisa, os arquivos foram salvos em extensão .csv, para filtro e análise posterior 
no programa Excel, e, também foram salvos em extensão .bib, para manuseio no programa de 
gerenciamento de referências Mendeley da Elsevier. Os arquivos continham o nome dos 
autores, título dos artigos, data de publicação, journal, afiliação dos autores e resumos. 

O primeiro critério de exclusão foi o de arquivos redundantes, que constavam tanto na base 
da Scopus como da Web of Science. No total foram excluídos 28 (vinte e oito) artigos 
duplicados. Em ato contínuo foram analisados e lidos os resumos dos 48 (quarenta e oito) 
artigos resultantes, sendo excluídos outros 8 (oito) artigos que não traziam referências diretas 
aos empreendedores ou empreendimentos de estilo de vida e, por fim, foram excluídos mais 4 
(quatro) artigos, pois foram publicados em journals de outras áreas do conhecimento, restando 
assim, 36 (trinte e seis) artigos para objeto de leitura e análise sistematizada. Esses artigos são 
apresentados no Quadro 2, na seção de resultados. Abaixo, a Figura 1, traz um resumo 
esquemático da seleção de artigos adotada nesta pesquisa 

Figura 1: Estágios do protocolo de pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 
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4. Resultados 

Para o tratamento e análise dos artigos selecionados, utilizou-se o sistema de análise de 
dados qualitativos Atlas.ti, que serviu como suporte para a coleta de dados, codificação 
organização e análise do seu conteúdo. Os resultados, fruto da análise em profundidade dos 
artigos selecionados, conforme protocolo previamente estabelecido, traz na Figura 2 a evolução 
histórica dos documentos sobre o tema Empreendedorismo de Estilo de Vida publicados e 
indexados nas bases de referência. 

Figura 2: Evolução histórica das publicações 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

Nota-se que após a publicação seminal de Ateljevic e Doorne (2000), a academia na década 
seguinte demonstrou pouco interesse sobre o tema. No entanto, ao analisar o gráfico percebe-
se que nos últimos anos o tema ganha relevância uma vez que, apenas nos últimos quatro anos, 
concentraram-se 52% do total de publicações da série histórica.  

Outro dado extraído é a quantidade de publicações por região conforme Figura 3. Nesse 
levantamento, os dados estão consolidados por continente. Países europeus lideram as 
publicações concentrando 53% delas, seguido pelos países da América do Norte com 20%. 

Figura 3: Publicações por Continente 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 
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Por meio do sistema de análise de dados qualitativos Altas.ti, foi possível extrair uma 
“nuvem de palavras” (Figura 4) com a função Analysis – Word Cruncher. Esse relatório auxilia 
na visualização das palavras com maior frequência nos 36 (trinta e seis) artigos analisados.   

Nota-se o destaque da palavra “tourism”, pela frequência com que aparece traz a 
compreensão de que muitos dos artigos analisados são publicações da área de turismo e indica 
a sua vanguarda nos estudos sobre os empreendedores de estilo de vida nessa área. As palavras 
“business”, “entrepreneurs”, “entrepreneuship” e “small” ganham destaque na nuvem de 
palavras, indicando que os artigos que tratam sobre o empreendedorismo de estilo de vida, em 
sua maioria, têm como unidade de análise as pequenas organizações. 

Figura 4: Nuvem de palavras 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com a utilização do software Atlas.ti (2021) 

Destacam-se as palavras “family”, “hospitality”, “life” e “lifestyle” em consonância com 
algumas das principais características associadas aos empreendedores de estilo de vida. 

A seguir, o Quadro 2 elaborado com os 36 (trinta e seis) artigos analisados conforme 
delimitação de pesquisa. O quadro está ordenado por número de citações, somando-se as 
informações constantes na base de dados Scopus e da Web of Science. Na primeira coluna são 
apresentados o título do artigo; na segunda, os autores e na terceira o ano de publicação; na 
sequência, o journal onde foi publicado; na quinta coluna estão dispostos o método de pesquisa 
empregado e por fim, o procedimento de coleta de dados de acordo com Creswell (2016). 

Quadro 2: Artigos por ordem de data, método e coleta de dados 

Artigo Autor(es)/Ano Journal Método 
Coleta de 

dados 
Staying within the fence’: Lifestyle 
entrepreneurship in tourism? 

Ateljevic & Doorne 
(2000) 

Journal of 
Sustainable Tourism 

Qualitativo Entrevistas 

Capital structure decision making: 
A model for family business 

Romano, Tanewski, 
& Smyrnios (2001) 

Journal of Business 
Venturing 

Quantitativo Questionário 

An exploratory study of lifestyle 
entrepreneurship and its 
relationship to life quality 

Marcketti, Niehm & 
Fuoria (2006) 

Family and 
Consumer Sciences 
Research Journal 

Qualitativo Entrevista 

Fiscal policy and self-employment: 
Targeting business growth 

Sloan & Chittenden 
(2006) 

Environment and 
Planning C: 

Government and 
Policy 

Qualitativo Entrevistas 
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Tourism and hospitality SME 
training needs and provision: A sub-
regional analysis 

Dewhurst, 
Dewhurst, & 

Livesey (2007) 

Tourism and 
Hospitality 
Research 

Misto 

Materiais 
audiovisuais, 
Questionário 
e Entrevistas 

The value of intimacy - negotiating 
commercial relationships in 
lifestyle entrepreneurship 

Cederholm & 
Hultman (2010) 

Scandinavian 
Journal of 

Hospitality and 
Tourism 

Qualitativo Entrevistas 

Lifestyle businesses: Insights into 
Blackpool's hotel sector 

Lashley & Rowson 
(2010) 

International Journal 
of Hospitality 
Management 

Misto 
Questionários 
e Entrevistas 

Analysing wellness tourism 
provision: A retreat operators' study 

Kelly (2010) 

Journal of 
Hospitality and 

Tourism 
Management 

Misto 
Questionários 
Entrevistas e 
Observação 

Island brands and 'the Island' as a 
brand: Insights from immigrant 
entrepreneurs on Prince Edward 
Island 

Baldacchino (2010) 
International Journal 
of Entrepreneurship 
and Small Business 

Qualitativo Entrevista 

Understanding lifestyle 
entrepreneurs and digging beneath 
the issue of profits: Profiling surf 
tourism lifestyle entrepreneurs in 
Ireland 

Marchant & Mottiar 
(2011) 

Tourism Planning 
and Development 

Qualitativo 
Entrevista e 
Observação 

Communities of practice in tourism: 
Working and learning together. An 
illustrative case study from northern 
Norway 

Bertella (2011) 
Tourism Planning 
and Development 

Qualitativo 
Estudo de 

caso 

Seasonality and the lifestyle 
"conundrum": An analysis of 
lifestyle entrepreneurship in wine 
tourism regions 

Dawson, Fountain 
& Cohen (2011) 

Asia Pacific Journal 
of Tourism 
Research 

Qualitativo Entrevistas 

Wilderness and cultural tour guides, 
place identity and sustainable 
tourism in remote areas 

De la Barre, (2013) 
Journal of 

Sustainable Tourim 
Qualitativo 

Documentos, 
Fotografias, 
Entrevistas e 
Observação 

Regional environment of 
destination and the entrepreneurship 
of small tourism businesses: A case 
study of Dali and Lijiang of Yunnan 
province 

Honggang & 
Shaoyin (2014) 

Asia Pacific Journal 
of Tourism 
Research 

Misto 
Questionário 
e Entrevista 

Applying the positive theory of 
social entrepreneurship to 
understand food entrepreneurs and 
their operations 

Kline C., Shah N., 
Rubright H. 

Tourism Planning 
and Development 

Qualitativo Entrevistas 

Indigenous and non-indigenous 
entrepreneurs: The significance of 
business and social contexts 

Sethna, Jones & 
Edwards (2014) 

Journal for Global 
Business 

Advancement 
Qualitativo 

Estudo de 
caso e 

Entrevistas 
Tourism entrepreneurs' perception 
of quality of life: An explorative 
study 

Peters & Schuckert 
(2014) 

Tourism Analysis Qualitativo 
Revisão de 
Literatura 

Lifestyle entrepreneurs and their 
identity construction: A study of the 
tourism industry 

Bredvold & Skålén 
(2016) 

Tourism 
Management 

Qualitativo Entrevistas 
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Developing entrepreneurial 
resilience in the UK tourism sector 

Crick & Crick 
(2016) 

Strategic Change-
Briefings in 

Entrepreneurial 
Finance 

Qualitativo 
Estudo de 

caso 

Exit planning of lifestyle and profit-
oriented entrepreneurs in bed and 
breakfasts 

Crawford & Naar 
(2016) 

International Journal 
of Hospitality and 

Tourism 
Administration 

Quantitativo Questionário 

Lifestyle entrepreneurship: 
exploratory study about 
motivational factors, characteristics 
and management 

Ribeiro & Krakauer 
(2016) 

Revista de Gestão e 
Secretariado-

GESEC 
Qualitativo 

Estudo de 
caso 

Craft-art in the Danish countryside: 
reconciling a lifestyle, livelihood 
and artistic career through rural 
tourism 

Prince (2017) 
Journal of Tourism 

and Cultural Change 
Qualitativo Entrevistas 

Leisure activities and social capital 
development by immigrant 
serial/portfolio and lifestyle 
entrepreneurs 

(Kerr, Scholosser & 
Golob (2017) 

Journal of 
Developmental 

Entrepreneurship 

Teoria 
Fundamenta

-da 

 

Lifestyle tourism entrepreneurs' 
mobility motivations: A case study 
on Dali and Lijiang, China 

Sun & Xu (2017) 
Tourism 

Management 
Perspectives 

Qualitativo Entrevistas 

Passionately yours: Managing 
emotional and spatial boundaries in 
lifestyle-based hospitality 
businesses 

Ikonen (2017) 
Hospitality and 

Society 
Qualitativo 

Entrevista e 
Observação 

A discriminant model to assess the 
entrepreneurial talent of MBA 
students in Bangalore: An empirical 
study 

Chavadi & 
Sirothiya (2018) 

Prabandhan: Indian 
Journal of 

Management 
Misto 

Revisão de 
Literatura e 

Questionário 

Entrepreneurial intentions of surf 
tourists 

Ratten (2018) Tourism Review Qualitativo Entrevistas 

Social capital, resource constraints 
and low growth communities: 
Lifestyle entrepreneurs in 
Nicaragua 

Klapper, Upham & 
Kurronen (2018) 

Sustainability 
(Switzerland) 

Qualitativo 
Entrevista e 
Observação 

Student involvement as a tool for 
nurturing business model 
development in tourism businesses 
in the stockholm archipelago 

Onn (2018) Academica Turistica Qualitativo 
Pesquisa-

ação 

Tourism activity as an expression of 
place attachment–place perceptions 
among tourism actors in the 
Jukkasjärvi area of northern 
Sweden 

Schilar & Keskitalo, 
(2018) 

Scandinavian 
Journal of 

Hospitality and 
Tourism 

Qualitativo Entrevistas 

Wellness and equestrian tourism – 
new kind of adventure? 

Siguroardottir 
(2018) 

Scandinavian 
Journal of 

Hospitality and 
Tourism 

Misto 
Entrevistas e 

Análise 
documental 

Equestrian tourism: animal agency 
observed 

Notzke (2019)  
Current Issues in 

Tourism 
Misto 

Questionários 
Entrevistas, 
Observação 
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How do lifestyle hospitality and 
tourism entrepreneurs manage their 
work-life balance? 

Sun, Xu, Köseoglu 
& Okumus (2019) 

International Journal 
of Hospitality 
Management 

Qualitativo 
Entrevista e 
Observação 

International tourism entrepreneurs 
in Swedish peripheries: Compliance 
and collision with public tourism 
strategies 

Eimermann, 
Mattsson & Carson 

(2019) 

Regional Science 
Policy and Practice 

Qualitativo 
Estudo de 

caso 

Lifestyle entrepreneurs in 
winemaking: An exploratory 
qualitative analysis on the non-
pecuniary benefits 

Dominici, 
Boncinelli 

&Marone (2019) 

International Journal 
of Wine Business 

Research 
Qualitativo Entrevistas 

Role shifting between entrepreneur 
and tourist: A case study on Dali 
and Lijiang, China 

Sun & Xu (2019) 
Journal of Travel 

and Tourism 
Marketing 

Qualitativo 
Entrevista e 
Observação 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

Por se tratar de um tema pouco explorado na academia, esperava-se nessa análise que a 
abordagem qualitativa se apresentaria como principal método de pesquisa, o que se confirma 
ao se analisar o Quadro 2. Verifica-se que a maioria dos artigos (72,22%) utilizou a abordagem 
qualitativa como método de pesquisa. Ao utilizar-se tal método, o pesquisador estuda o 
fenômeno a partir do ponto de vista dos participantes. Trata-se de uma pesquisa exploratória e 
adequada quando não se conhece as variáveis importantes a serem examinadas, necessitando 
de uma compreensão aprofundada do fenômeno (Creswell, 2016).  

Em segunda posição, com 19,44%, encontra-se a abordagem mista. Tais artigos usaram 
questionário ou base de dados secundários para identificar detalhes demográficos, informações 
do empreendimento e estabelecer percepções do objeto de análise estudada e na sequência 
utilizou-se procedimentos de coleta de dados qualitativos para o aprofundamento do estudo 
realizado (Honggang e Shaoyin, 2014; Dewhurst, Dewhurst, e Livesey, 2007). 

Da análise, extrai-se ainda o Quadro 3, em que são listadas as características mais 
frequentes atribuídas aos empreendedores pelos comportamentalistas (Filion, 1999), 
previamente codificados no sistema de análise de dados qualitativos Altas.ti, identificados e 
correlacionados pelo pesquisador com as obras relacionadas. 

Das 24 (vinte e quatro) características constantes na obra de Filion (1999) 6 (seis) não 
foram encontradas nos artigos analisados. Durante a vinculação das características com os 
trechos das obras, percebeu-se que algumas das atribuições tinham conotação negativa à 
características listadas por Filion (1999) sendo acrescentado o sinal “(-)” ao final da 
característica identificada.  As características em que não houve vinculação aos textos 
analisados são apresentados na tabela abaixo sem conteúdo na coluna “Referências”. 

Quadro 3: Resumo das características mais frequentes atribuídas aos 
empreendedores pelos Comportamentalistas 

Características Referências 

Agressividade   

Autoconfiança 
Chavadi & Sirothiya (2018); Klapper, Upham & Kurronen (2018),  

Autoconsciência De la Barre (2013) 

Capacidade de aprendizagem Marcketti, Niehm & Fuoria (2006) 

Criatividade Peters & Schuckert (2014); Sun, Xu, Köseoglu & Okumus (2019) 
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Dinheiro como medida de desempenho   

Dinheiro como medida de desempenho (-) 
Ateljevic & Doorne (2000); Kelly (2010); Lashley & Rowson 
(2010); Baldacchino (2010) 

Energia   

Envolvimento a longo prazo Ribeiro & Krakauer (2016) 

Envolvimento a longo prazo (-) 
Crawford & Naar (2016); Sun & Xu (2017); Klapper, Upham & 
Kurronen (2018) 

Flexibilidade 
Marchant & Mottiar (2011); Bredvold & Skålén (2016); Prince 
(2017); Sun & Xu (2017) 

Habilidade na utilização de recursos 
Marcketti, Niehm & Fuoria (2006); Bredvold & Skålén (2016); 
Romano, Tanewski, & Smyrnios (2001) 

Habilidade para conduzir situações  Marchant & Mottiar (2011);  Kelly (2010) 

Independência 

Ikonen (2017) Ateljevic & Doorne (2000); Bredvold & Skålén 
(2016); Lashley & Rowson (2010); Peters & Schuckert (2014); 
Sun & Xu (2017); Chavadi & Sirothiya (2018); Dominici, 
Boncinelli & Marone (2019) 

Iniciativa 
Ateljevic & Doorne (2000); Marchant & Mottiar (2011); Bredvold 
& Skålén (2016) 

Iniciativa (-) 
Ateljevic & Doorne (2000); Dewhurst, Dewhurst, & Livesey 
(2007) 

Inovação 

Ateljevic & Doorne (2000); Cederholm & Hultman (2010); 
Marcketti, Niehm & Fuoria (2006) ; Bredvold & Skålén (2016); 
Chavadi & Sirothiya (2018); Sun, Xu, Köseoglu & Okumus 
(2019) 

Inovação (-) Dawson, Fountain & Cohen (2011) 

Liderança Ateljevic & Doorne (2000) 

Necessidade de realização 
Marchant & Mottiar (2011); Dominici, Boncinelli & Marone 
(2019) 

Orientação para resultados Marchant & Mottiar (2011);  Bredvold & Skålén (2016) 

Orientação para resultados (-) 
Ateljevic & Doorne (2000); Kelly (2010); Dewhurst, Dewhurst, & 
Livesey (2007) 

Originalidade   

Otimismo   

Riscos Moderados   

Sensibilidade a outros 
Honggang & Shaoyin (2014); Marchant & Mottiar (2011); Kelly 
(2010) 

Tenacidade   

Tendência a confiar nas pessoas 
Cederholm & Hultman (2010); Klapper, Upham & Kurronen 
(2018) 

Tolerância à ambiguidade e à incerteza Kelly (2010) 

Fonte: Adaptado Filion (1999) 

Após os vínculos foi possível identificar indícios de características dos empreendedores de 
estilo de vida que contrastam com as características até então outorgados pela academia aos 
empreendedores. Sugerindo que os empreendedores de estilo de vida são atores peculiares 
necessitando de estudos, abordagens e políticas específicas. 
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O empreendedor se identifica como uma pessoa que toma iniciativa por possuir a 
capacidade de se motivar, unir recursos cognitivos e tomar atitudes necessárias para determinar 
e controlar os eventos de sua vida (Chen et al., 1998). No entanto para Dewhurst et al. (2007), 
como os empreendedores de estilo de vida enfatizam os objetivos sociais e pessoais e dedicam 
poucos esforços para os objetivos empresariais, é possível que esses empreendedores não 
tomem a iniciativa de buscar aprimoramento ou treinamento profissional. 

Outra característica contrastante entre os empreendedores tradicionais e os 
empreendedores de estilo de vida é a “orientação para resultados”. O que se parece comum para 
os demais empreendedores, para o empreendedor de estilo de vida, que, por priorizar o bem 
estar familiar e seu estilo de vida, acaba evitando a publicidade e redefine as estratégias 
comerciais não se atentando à quantidade, mas sim, à qualidade do serviço ou produto oferecido 
(Ateljevic e Doorne, 2000). No entanto os empreendedores de estilo de vida podem, ao longo 
do tempo, mudar suas motivações iniciais e direcionar o seu negócio para o crescimento e lucro 
(Marchant e Mottiar, 2011). 

A análise revelou ainda que outras dezesseis características foram identificadas pelo autor 
durante a leitura em profundidade dos artigos. Essas características após identificadas foram 
posteriormente vinculadas aos trechos dos artigos que faziam referência aos termos. Seguindo 
o mesmo critério de elaboração do Quadro 3, houve trechos dos artigos que tinham um vínculo 
negativo com a característica, sendo acrescentado o sinal “(-)” ao final no nome.  

Quadro 4: Resumo das características vinculadas por obra 
Características Referências 

Altruísmo Honggang & Shaoyin (2014) 

Atuação Positiva com o Ambiente e Sociedade 
Ateljevic & Doorne (2000); Marcketti, Niehm & Fuoria 
(2006); Marchant & Mottiar (2011); Kelly (2010); Onn 
(2018); Sun, Xu, Köseoglu & Okumus (2019) 

Atuação Positiva com o Ambiente e Sociedade (-) 
Dawson, Fountain & Cohen (2011); Crawford & Naar 
(2016) 

Aversão ao endividamento para desenvolvimento 
de novos produtos ou processos 

Romano, Tanewski, & Smyrnios (2001) 

Diferenciação de Produto e Atendimento 

Ateljevic & Doorne (2000); Cederholm & Hultman 
(2010); Marcketti, Niehm & Fuoria (2006); Marchant & 
Mottiar (2011); Schilar, Keskitalo (2018); Sigurðardóttir 
(2018) 

Distinção entre Pessoal e Profissional 
Cederholm & Hultman (2010); Marcketti, Niehm & 
Fuoria (2006); Prince (2017); Sun, Xu, Köseoglu & 
Okumus (2019); Sun & Xu (2019) 

Equilíbrio entre vida profissional e familiar Baldacchino (2010) 

Inovação 
Ateljevic & Doorne (2000); Cederholm & Hultman 
(2010); Marcketti, Niehm & Fuoria (2006); Bredvold & 
Skålén (2016) 

Não prioriza necessariamente o crescimento e 
lucros 

Ateljevic & Doorne (2000); Dawson, Fountain & Cohen 
(2011); Kline, Shah & Rubright (2014); Peters & 
Schuckert (2014); Prince (2017); Dominici, Boncinelli & 
Marone (2019) 

Não prioriza necessariamente o crescimento e 
lucros (-) 

Kelly (2010); Bertella (2011) 
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Atua com nicho de mercado 
Ateljevic & Doorne (2000); Honggang & Shaoyin 
(2014); Sigurðardóttir (2018) 

Paixão pelo que faz Marchant & Mottiar (2011) 

Preocupação com a sustentabilidade De la Barre (2013) 

Preocupação com as finanças 
Kelly (2010); Prince (2017); Sun, Xu, Köseoglu & 
Okumus (2019); Dominici, Boncinelli & Marone (2019); 
Sun & Xu (2019) 

Prioriza Valores Pessoais e Qualidade de Vida 

Ateljevic & Doorne (2000),  Marcketti, Niehm & Fuoria 
(2006); Kelly (2010); Lashley & Rowson 
(2010);Dewhurst, Dewhurst, & Livesey (2007); 
Baldacchino (2010); Dawson, Fountain & Cohen (2011); 
Kline, Shah & Rubright (2014); Peters & Schuckert 
(2014); Crawford & Naar (2016); Ribeiro & Krakauer 
(2016); Kerr, Schlosser & Golob (2017); Chavadi & 
Sirothiya (2018) 

Rejeição por ambientes corporativos Ateljevic & Doorne (2000) 

Transforma a paixão de um hobby em negócio 

Ateljevic & Doorne (2000); Marchant & Mottiar (2011); 
Baldacchino (2010); Peters & Schuckert (2014); Prince 
(2017); Ikonen (2017); Ratten (2018); Dominici, 
Boncinelli & Marone (2019) 

Usa a rede de familiares a amigos para o 
desenvolvimento do negócio 

Bredvold & Skålén (2016) 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

Dentre as categorias identificadas, há categorias que são consoantes como a categoria 
“Inovação”, a “Aversão ao endividamento para o desenvolvimento de novos produtos e 
processos” e a categoria “Não prioriza necessariamente o crescimento e lucros”. Elas podem 
indicar que os empreendedores de estilo de vida buscam a inovação por meio de reservas de 
capital proporcionada pelo lucro do empreendimento, mesmo que o lucro não seja um fator de 
motivação e alcance.  

A categoria “Não prioriza necessariamente o crescimento e lucros” tem representação tanto 
positiva quanto negativa nos textos estudados. Existe a percepção que para os empreendedores 
de estilo de vida, almejar lucros pode comprometer a integridade da empresa e também pode 
trazer um descontrole ao seu estilo de vida (Ateljevic e Doorne, 2000). Já para Kelly (2010) e 
Bertella (2011), o empreendedor, apesar de desejar manter seu estilo de vida acima de outros 
valores, combina o “sonho com a realidade” uma vez que a busca por lucros se faz necessária 
para realizar manutenções de continuidade do próprio empreendimento. 

Conclusão 

Os empreendedores de estilo de vida são atores que vem despertando o interesse do meio 
acadêmico na última década. Por se tratar de matéria nova, identificar as principais 
características associadas se mostra relevante visto que as características apresentadas no artigo 
de Filion (1999) foram utilizadas como base para os vínculos das características desse novo 
tipo de empreendedor. No entanto se fez necessário a categorização de dezesseis novas 
características emergidas durante a pesquisa, totalizando 34 características relacionadas aos 
empreendedores de estilo de vida. Dentre essas características, algumas delas foram 
identificadas com uma conotação positiva para alguns autores e com conotação negativa para 
outros, o que faz entender que não há uma consonância sobre essas características.  
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Sendo assim foi possível identificar o surgimento de correntes de pensamentos sobre o 
tema. Há pesquisas que veem o empreendedorismo de estilo de vida como um novo fenômeno, 
benéfico ao indivíduo e à sociedade, alinhados a uma nova sociedade com valores como o 
minimalismo e a sustentabilidade, contrários aos valores até então pregados. Por outro lado, há 
estudos que veem esses empreendedores como uma ameaça ao desenvolvimento regional, não 
almejando lucros, oferecendo serviços e produtos sub-ótimos e, por fim, não favorecendo o 
surgimento de novos empregos e não contribuindo para distribuição de rendas. 

Como proposta de estudos futuros sugere-se a conclusão da revisão sistemática de literatura 
abordando os 36 dos artigos selecionados de acordo com o protocolo. Ao analisar a área de 
conhecimento dos journals que publicaram os artigos, percebe-se que os empreendedores de 
estilo de vida e seus empreendimentos vêm sendo estudados quase que exclusivamente sob o 
prisma do turismo. Sendo assim se faz necessário novas pesquisas do tema sob a ótica do 
empreendedorismo em outras áreas para validar os constructos.  

Para validação de novas características empreendedoras sugeridas na presente revisão 
sistemática, sugere-se também uma pesquisa utilizando o Método Delphi a fim de consolidar 
um quadro de características de empreendedores de estilo de vida por acadêmicos e 
especialistas. Por fim, pela quantidade reduzida de artigos localizados nas bases de dados 
escolhidas e, por se tratar de assunto ainda recente na academia, sugere-se efetuar uma nova 
revisão incluindo outras bases e anais de congressos a fim de aumentar o número de publicações 
sobre o tema a servir de base em pesquisas futuras.  
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Empreendedorismo Corrupto: A aplicação de um esquema teórico a partir da Teoria da 
Ação Empreendedora 
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Resumo: 
Este trabalho busca compreender o fenômeno da corrupção na perspectiva do 
empreendedorismo, especificamente da ação empreendedora, a partir da premissa de que os 
agentes criminosos identificam oportunidades e reúnem recursos para prática de corrupção 
objetivando lucro. Neste ínterim, considerando que a corrupção pode ser entendida a partir da 
perspectiva do empreendedorismo criminoso, como entender a corrupção a partir da teoria da 
ação empreendedora? O artigo terá como objetivo propor um esquema para compreender a 
corrupção a partir da ação empreendedora, como um guia metodológico para analisar o 
fenômeno da corrupção. Para aplicação do esquema, foi utilizada a delação premiada de um 
agente político na qual são narradas uma série de condutas corruptas. Verificou-se que o 
cruzamento entre as tensões na lógica institucional e a orientação de vida dos indivíduos faz 
com que o agente corrupto reúna os recursos ao seu alcance para a prática do crime de 
corrupção.  
 
Palavras-chaves: Ação Empreendedora. Corrupção. Empreendedorismo Corrupto. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A corrupção é um fenômeno explorado pelos pesquisadores de diferentes campos e 
disciplinas, como administração, direito, economia e negócios internacionais (BAHOO; 
ALON; PALTRINIERI, 2020). O fenômeno está presente em todos os sistemas políticos, de 
diferentes formas e em vários níveis (SONG; CHANG; GONG, 2021, TOPCHII et al., 2021), 
tanto em economias subdesenvolvidas quanto nas mais desenvolvidas (HOSSAIN; 
HOSSAIN; KRYZANOWSKI, 2021). 

Desde a antiguidade, a corrupção tem chamado a atenção dos estudiosos, seja nas 
formas degeneradas de governo (timocracia, oligarquia, democracia e tirania), tratadas por 
Platão (2001) na obra A República, ou nas formas injustas de governo (tirania, oligarquia e 
democracia) apresentadas por Aristóteles (2002) em A Política, sendo tratada como a morte 
ou deterioração do corpo político. Foi apenas na década de 1950 que os estudos passaram a 
acontecer de modo mais sistemático, inicialmente com pesquisas funcionalistas, e no início da 
década de 1980 com a Teoria da Escolha Racional ou Abordagem Econômica buscando 
entender a corrupção levando-se em consideração a racionalidade do agente (FILGUEIRAS, 
2009). 

Entretanto, essas abordagens sofrem críticas sobre sua aplicação prática, considerando 
que foram elaboradas com base nos padrões culturais hegemônicos, ou seja, dos países 
centrais do capitalismo, desenhadas em uma agenda de globalização e reformas liberais, 
criando problemas de aplicabilidade em países emergentes ou subdesenvolvidos em razão de 
suas especificidades (FILGUEIRAS, 2009). Gomes (2010) corrobora com esse entendimento 
ao afirmar que as principais abordagens sobre corrupção possuem caráter ideológico, 
desconsiderando elementos culturais, sociais e políticos de países periféricos. 

Uma possibilidade de compreensão da corrupção que surge é a que analisa o 
fenômeno a partir da perspectiva do empreendedorismo, especificamente como 



 

empreendedorismo criminoso, no qual os agentes criminosos identificam oportunidades e 
reúnem recursos para prática de corrupção objetivando lucro (DE JONG; TU; VAN EES, 
2012; SANCHEZ, 2012; KARMMAN et al., 2014; HUDON; GARZÓN, 2016). 

Neste ínterim, considerando que a corrupção pode ser entendida a partir da perspectiva 
do empreendedorismo criminoso, como entender a corrupção a partir da teoria da ação 
empreendedora? O artigo terá como objetivo propor um esquema para compreender a 
corrupção a partir da ação empreendedora, como um guia metodológico para analisar o 
fenômeno da corrupção. Para aplicação do esquema, será utilizada a delação premiada de um 
agente político na qual são narradas uma série de condutas corruptas.  

Foi escolhida a Teoria da Ação Empreendedora em razão de sua atualidade e 
relevância (WATSON, 2013; SPEDALE; WATSON, 2014; LIMA et. al, 2014; SHEPHERD, 
2015; SILVA; VALADARES; ANDRADE, 2016; MOCELIN; AZAMBUJA, 2017; 
NASCIMENTO; ANDRADE, 2019; DIMOV; PISTRUI, 2019; RAPP; OLBRICH, 2020; 
GARCIA, 2020; BORGES; CAPPELLE, 2020; LACERDA; ANDRADE, 2021; WOOD; 
BAKKER; FISHER, 2021; ZHANG; ZHAO; DONG, 2021). Portanto, trata-se de uma 
pesquisa interpretativista na medida em que se constrói o conhecimento a partir de interações 
entre os sujeitos dentro de um contexto social, investigando a interação entre indivíduo, 
organização e sociedade, com o objetivo de compreender de forma abrangente o fenômeno 
social da corrupção.  

 
3 A AÇÃO EMPREENDEDORA CORRUPTA 
 

Em razão de poucas pesquisas sobre o empreendedorismo corrupto, se fez necessário 
buscar subsídio em trabalhos sobre o empreendedorismo criminoso, tratando este como tipo 
de empreendedorismo e o empreendedorismo corrupto como subtipo do empreendedorismo 
criminoso.  

A pesquisa de Baumol (1990, 1996) foi um marco para a compreensão do 
empreendedorismo criminoso, na qual se verifica que o empreendedorismo pode estar alocado 
em atividades produtivas, improdutivas ou destrutivas. O empreendedorismo improdutivo 
seria aquele que não contribui diretamente para o crescimento econômico, como os grandes 
valores obtidos em litígios, nos quais os executivos corporativos dedicam seu tempo e 
energia. Já o empreendedorismo destrutivo seria aquele voltado para prática de crimes, como 
a corrupção ou o tráfico de drogas. 

As regras do jogo determinam o retorno lucrativo às atividades empresariais, 
desempenhando um papel fundamental ao determinar se o empreendedorismo está em 
atividades produtivas, improdutivas ou destrutivas (BAUMOL, 1990, 1996). A modificação 
na estrutura de recompensas de atividades improdutivas ou destrutivas para atividades 
produtivas, como, por exemplo, por meio de regras fiscais estimulando determinada atividade, 
pode alterar as regras do jogo (BAUMOL, 1990, 1996). 

Para comprovar essa constatação, são utilizadas evidências históricas da Roma Antiga, 
da China primitiva, da Idade Média e do Renascimento na Europa. Na Roma Antiga, a busca 
por poder, prestígio e riqueza se concentrava em saques e usura, e não na atividade comercial. 
Na China Imperial, as recompensas de riqueza e prestígio estavam na participação de poucas 
pessoas na alta burocracia, por meio dos exames imperiais relacionados às disciplinas de 
filosofia confucionista e caligrafia. Já no início da Idade Média e no Renascimento europeu, 



 

as recompensas estavam presentes, respectivamente, na atividade militar e construção de 
catedrais, palácios, pontes e fortalezas (BAUMOL, 1990, 1996). 

Não obstante, para Watson (2013a), não se deve esquecer que a ação empreendedora 
pode ser revestida tanto de bondade quanto de crueldade humano, não havendo nada 
intrinsicamente bom ou ruim na atividade empreendedora, tal como defendido por Baumol. 
Trata-se, portanto, do empreendedorismo criminoso. 

A literatura sobre empreendedorismo criminoso está em evolução, tratando o 
fenômeno que permeia casos de crimes cotidianos (SMITH, 2021). Pesquisas mais recentes 
analisam, por exemplo, o crime de pirataria (BUEGER, 2019), medicamentos falsificados 
(HALL; KOENRAADT; ANTONOPOULOS, 2017), crimes relacionados à indústria de 
pesca (SMITH, 2018), tabaco ilícito (SKINNARI, KORSELL, 2016; ANTONOPOULOS; 
HALL, 2016) e crimes de corrupção (DE JONG; TU; VAN EES, 2012; SANCHEZ, 2012; 
KARMMAN et al., 2014; HUDON; GARZÓN, 2016). 

Há um aumento de casos de empreendedorismo criminoso envolvendo grupos que 
exploram oportunidades criminosas até mesmo na zona rural de países europeus (SMITH, 
LAING, MCELWEE, 2013; SMITH, MCELWEE, 2013a). Os agentes criminosos utilizam 
suas habilidades, recursos e oportunidades para a prática de condutas ilícitas, como em casos 
de corrupção, nos quais os empreendedores subornam fornecedores e funcionários públicos 
almejando vantagens para a organização ou para si mesmos (GOTTSCHALK, 2019), 
desenvolvendo atividades ilegais como, por exemplo, tráfico de drogas e contrabando 
(GOTTSCHALK, 2010). 

Enquanto o empreendedor organiza e operacionaliza um negócio legal, o 
empreendedor criminoso desempenha atividade semelhante de acordo com as oportunidades 
identificadas no mercado ilegítimo, sendo que, nos dois casos, há o exercício de liderança, 
partilha de tarefas, busca de investimentos, tomada de decisões e ações em cenários 
complexos (CAVALCANTE, 2018). O empreendedor criminoso é um agente inovador, 
criador, capaz de realizar descobertas, além de conseguir e alocar recursos para explorar 
oportunidades de negócios ilegais (GOTTSCHALK, 2010). 

Dentro do empreendedorismo criminoso, a literatura da criminologia tem mostrado os 
sujeitos corruptos como agentes capazes de construírem coalizões e exibir as mesmas 
oportunidades que os empreendedores legais (HUDON; GARZÓN, 2016). Crimes que 
envolvem corrupção têm sido abordados como fenômenos empreendedores (v. g. DE JONG; 
TU; VAN EES, 2012; SANCHEZ, 2012; KARMMAN et al., 2014; HUDON; GARZÓN, 
2016). 

Nos estudos sobre empreendedorismo criminoso e corrupto, a oportunidade tem sido 
utilizada para compreensão do fenômeno (SMITH, 2004; FRITH, MCELWEE, 2008; 
GOTTSCHALK, 2010, 2019; GOTTSCHALK, SMITH, 2011; DE JONG; TU; VAN EES, 
2012; SMITH, LAING, 2013; HUDON; GARZÓN, 2016), sendo que consiste também no 
centro de análise dos trabalhos que tratam sobre o empreendedorismo por meio de uma 
abordagem processual, preocupada com a descoberta e exploração de oportunidades lucrativas 
por parte do ator empreendedor (SHANE, VENKATARAMAN, 2000). 

Dentro dessa corrente processual, a ação empreendedora tem sido considerada uma 
importante unidade de análise do empreendedorismo (BERGLUND, 2005; MCMULLEN, 
SHEPHERD, 2006; KLEIN, 2008; SHEPHERD, 2015), sendo utilizada por pesquisadores 
como teoria para compreensão do fenômeno (v.g. MCMULLEN; SHEPHERD, 2006; 
ALVAREZ; BARNEY, 2007; KLEIN, 2008; SOUSA; PAIVA JÚNIOR; LIRA, 2010; 



 

GOMES; LIMA; CAPPELLE; 2013; WATSON, 2013a; 2013b; SPEDALE, WATSON, 
2014; SHEPHERD, 2015; SILVA; VALADARES; ANDRADE, 2016; NASCIMENTO, 
2018; NASCIMENTO; ANDRADE, 2019; GARCIA, 2020; LACERDA; ANDRADE, 2021). 

O empreendedor é um sujeito relacional e, portanto, o empreendedorismo se configura 
pela relação entre indivíduos e organizações em constante interação considerando sentidos e 
percepções tanto pessoais quanto organizacionais (PAIVA JÚNIOR, 2004). A ação 
empreendedora consiste em uma decisão crítica, em um ambiente de incerteza, sobre uma 
oportunidade de obter lucro (MCMULLEN, SHEPHERD, 2006).  

O empreendedorismo é um fenômeno que requer ação (MCMULLEN, SHEPHERD, 
2006), e, portanto, "tem a ver com o que as pessoas fazem e não o que elas são” 
(BERGLUND, 2005, p. 11). Consiste na junção de pensamento e ação, ou seja, perceber as 
coisas de forma diferente e ao mesmo tempo realizá-las. A ação empreendedora realiza um 
exame atento das convicções e opiniões dos agentes empreendedores, assumindo que o 
comportamento do agente carrega uma subjetividade, de modo distinto de comportamentos 
que acontecem mecanicamente (BERGLUND, 2005). 

A ação empreendedora vai além da abertura de novos negócios, consistindo na 
“realização de trocas (ou ‘negócios’) ousadas, criativas ou inovadoras entre a ‘empresa’ 
original do ator empreendedor e outras partes com as quais a empresa comercializa” 
(WATSON, 2013b, p. 26). O empreendedorismo deixa de ser analisado a partir da premissa 
de que os empreendedores são uma categoria especial de pessoas e passa a tratá-los como 
atores sociais, que são influenciados e influenciam a sociedade por meio de suas interações 
(SPEDALE; WATSON, 2014; MOCELIN; AZAMBUJA, 2017). 

A teoria da ação empreendedora analisa o ator empreendedor como um sujeito 
reflexivo e engajado, que experimenta e conceitua suas ações na medida em que as 
desenvolve (BERGLUND, 2005). De acordo com Berglund (2005, p. 6) “as interpretações de 
riscos e oportunidades são altamente pessoais e influenciadas por situações específicas, e, 
como resultado, se desenvolvem com a experiência”. 

O estudo do processo empreendedor envolve diferentes denominadores e nem sempre 
é capaz de representar o processo na íntegra. O estudo de Moroz e Hindler (2011) identificou 
a existência de 32 esquemas, buscando identificar denominadores comuns que poderiam 
servir para compreensão do processo empreendedor de forma sistemática e abrangente, sendo 
útil para os profissionais e acadêmicos. Os autores concluíram que os esquemas possuíam 
análises fragmentadas sobre o processo empreendedor, insuficientes para estabelecer um 
esquema capaz de sintetizar o processo empreendedor de modo genérico. 

Deste modo, sugere-se a adaptação e aplicação do esquema que Spedale e Watson 
(2014) desenvolveram privilegiando a abordagem processual, colocando a ação 
empreendedora no centro da análise, ao invés dos indivíduos e rejeitando argumentos 
essencialistas, ou seja, relacionados à atributos especiais dos indivíduos, encorajando que o 
pesquisador explore ao máximo a contextualidade. A sociedade e as instituições estão ao 
redor dos empreendedores e de suas atividades, ao mesmo tempo que fazem parte delas. O 
esquema considera ainda que os empreendedores são membros de sociedades, que possuem 
uma cultura familiar e outra organizacional, ou seja, são atores sociais com vidas além do 
labor. Segue o esquema desenvolvido na Figura 1. 

 
Figura 1 - A Ação Empreendedora Corrupta 



 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Spedale e Watson (2014).
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4 METODOLOGIA 

 
O esquema teórico foi aplicado a um caso de corrupção. A escolha do caso se deu por 
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crimes em troca de algum benefício, como redução da pena, substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos, cumprimento de pena em regime semiaberto, perdão 
judicial ou não oferecimento de denúncia. 

Para análise dos dados, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, seguindo os 
estipulados por Bardin (2011), conforme categorias de análise estipuladas no esquema teórico. 
A escolha de tal metodologia ocorreu diante de sua utilidade para “descrever e interpretar o 
conteúdo de toda classe de documentos e textos” (MORAES, 1999, p. 3), permitindo que as 
mensagens possam ser compreendidas para além de uma leitura comum (MORAES, 1999).  

Para Bardin (2011), a análise de conteúdo deve ser realizada em três pólos 
cronológicos: pré-análise; exploração do material; e tratamento dos resultados, inferência e 
interpretação. Na pré-análise ocorre a organização dos dados que constituirão o corpus da 
pesquisa (MENDES; MISKULIN, 2017) . É nesse momento que ocorre a leitura flutuante, a 
escolha dos documentos, formulação das hipóteses e objetivos e a elaboração de indicadores, 
regras de recorte, de categorização e de codificação que nortearão a interpretação do material 
(BARDIN, 2011).  

A segunda fase, exploração do material, consiste em uma administração sistemática 
das decisões do pesquisador, ou seja, em operacionalizar a codificação, desconto ou 
enumeração, conforme estipulado na fase anterior (BARDIN, 2011).  

Por derradeiro, na terceira fase de tratamento, os resultados brutos são tratados de 
modo a gerarem informações significativas e válidas. Diante dos resultados, o analista pode 
propor inferências e realizar interpretações em conformidade com os objetivos da pesquisa 
(BARDIN, 2011).  

Ressalta-se que a codificação dos textos é realizada com a construção de índices e 
indicadores que partem do pressuposto de que o texto contém mensagens a serem elucidadas 
pelo pesquisador. Os índices seriam aquilo que se busca no texto, podendo ser uma palavra ou 
um tema, que no caso foram os constructos abaixo no Quadro 1. Já o indicador é a frequência 
desse índice. Após escolhidos os índices, ocorre a operação “de recorte do texto em unidades 
comparáveis de categorização para análise temática e de modalidades de codificação para o 
registro dos dados” (BARDIN, 2011, p.100).  

 
Quadro 1 – Constructos do esquema teórico da Ação Empreendedora Corrupta 

Constructos Definição 
Tensão na lógica 

institucional 
Circunstâncias pessoais ou sociais que conduzem os indivíduos a agir de modo 
diferente (SPEDALE, WATSON, 2014). 

Orientação de vida 

A orientação de vida pode ser compreendida como as experiências, valores e 
hábitos que são produzidos e reproduzidos em um determinado contexto e que 
guiam os comportamentos individuais na atuação profissional (WATSON, 2013a; 
SPEDALE; WATSON, 2014; NASCIMENTO; ANDRADE, 2019; MORALES; 
MASUDA; HOLTSCHLAG, 2019; LACERDA; ANDRADE, 2021). 

Recursos disponíveis 
Quem é o indivíduo, o que eles conhecem e quem eles conhecem 
(SARASVATHY, 2001; WATSON, 2013a; MOCELIN; AZAMBUJA, 2017).  

Oportunidade 
Artefatos que são feitos por meio das ações e interações entre interessados, 
usando materiais e conceitos encontrados no mundo (VENKATARAMAN et al., 
2012) 

Vantagem indevida 
Pode ser qualquer lucro, ganho, privilégio ou benefício ilícito, ou seja, contrário 
ao direito, ainda que ofensivo apenas aos bons costumes (NICCI, 2014).  

Fonte: Elaborado pelo autor 
 



 

Deste modo, buscou-se identificar cada um dos cinco constructos (tensão na lógica 
institucional, orientação de vida, recursos disponíveis, oportunidades e vantagens indevidas) 
na delação premiada do Agente Político, com o objetivo de testar o esquema de análise 
proposto neste trabalho. 

 
5 RESULTADOS 

 
O presente trabalho buscou demonstrar o cruzamento entre as tensões na lógica 

institucional e a orientação de vida dos indivíduos, que fez com que reunissem os recursos ao 
seu alcance e desenvolvessem oportunidades para auferirem vantagens ilícitas para si ou para 
terceiros. Os dados foram coletados a partir do modelo de emergência da ação empreendedora 
adaptado de Spedale e Watson (2014).  

 
a) Tensão na lógica institucional 

 
A tensão nas lógicas institucionais pode ser demonstrada pelo sentimento de 

impunidade vivido pelo agente político. Os crimes de corrupção eram praticados 
rotineiramente por mais de 15 anos, com o Agente Político participando ativamente das 
decisões governamentais, patrocinando e intervindo em favor de determinadas empresas para 
manutenção do recebimento de vantagens indevidas. 

O Índice de Percepção da Corrupção, elaborado pela Transparência Internacional 
desde 1995, avalia a percepção de integridade de 180 países. De 2012 até 2021, o Brasil caiu 
da 69ª posição para a 96º, indicando um aumento na percepção da corrupção no país, sendo 
que a percepção de impunidade contribui para essa mudança de posição do país. 

Percebe-se que há uma percepção generalizada no Brasil sobre a impunidade dos 
funcionários públicos corruptos. A chance de o agente ser condenado criminalmente é de 
3,17%, sendo que a chance de responsabilização civil, ou seja, de restituição dos valores 
recebidos indevidamente é de 1,59%, comprovando que o sistema judicial brasileiro é 
altamente ineficaz no combate à corrupção (ALENCAR; GICO JR, 2011). 

A alta probabilidade de não punição dos agentes corruptos conduz a uma tensão na 
lógica institucional, ou seja, nos valores, crenças e regras que conduzem a organização da 
sociedade, capaz de instituir o entendimento de que a realização de práticas corruptas é uma 
opção para aqueles que desejam enriquecer ilicitamente sem serem punidos. 

Ademais, o sucesso dos candidatos nas eleições está relacionado com o gasto de 
recursos, sem a utilização de expressivos valores financeiros, as chances de eleição se 
estreitam, ou seja, a competitividade eleitoral está fortemente ligada ao poderio econômico 
dos grupos políticos (ARRAES, AMORIM, SIMONASSI, 2017). Trata-se de outra tensão na 
lógica institucional que conduz a um problema no sistema democrático, privilegiando 
candidatos com maior recursos econômicos. 

Deste modo, a tensão na lógica institucional surge diante da constante impunidade de 
agentes corruptos e dos gastos exorbitantes para campanhas eleitorais no contexto brasileiro. 
Essas circunstâncias levam a quebra das regras e valores existentes e possibilitam que o 
agente obtenha vantagens indevidas com a prática do ato de corrupção. 

Essa tensão se une à orientação de vida dos sujeitos que fazem da política uma forma 
de enriquecer ilicitamente, rotineiramente recebidos diretamente pelo agente, e se manter no 
poder, por meio de doações para o partido político. O Agente Político reuniu os recursos 



 

disponíveis e criou uma complexa rede criminosa para desenvolver a oportunidade de 
corrupção.  

 
b) Orientação de Vida 

 
A orientação de vida do agente corrupto é o constructo mais difícil de se identificar, 

considerando a natureza oculta do fenômeno corrupto e a omissão de questões pessoais na 
delação premiada. No presente caso, o Agente Político possui mais de 30 anos de vida 
política, coordenando, inclusive, campanhas presidenciais, acostumado com tratar com 
vultosas quantias para subsidiar eleições, o que demonstra grande experiência política. 

No primeiro ano do governo, houve uma divisão das lideranças políticas. De um lado a 
linha programática, que prezava pela coalização e diálogo entre todos os partidos de modo 
conciliador e diplomático para apoio das bancadas no Congresso e de outro a linha 
pragmática, que entendia que as ideias dos partidos eram inconciliáveis com um diálogo 
pluripartidário e que as bancadas deveriam ser conquistadas mediante o loteamento dos 
ministérios, estatais ou pela entrega de valores aos parlamentares. Prevaleceu esta segunda 
linha, a qual o Agente Político passou a seguir. Isto representa os valores que o agente seguia. 

O Agente Político tinha “carta branca” para buscar recursos financeiros com 
determinada instituição financeira, como pagamento das facilidades que tinha para resolver 
questões com o governo. Em algumas situações, o Agente Político foi acionado por outros 
políticos que desejavam obter recursos para financiamento de campanhas eleitorais para 
deputados e senadores junto às empresas que mantinham relações de trocas de favores com o 
governo. As doações aconteciam por meio de caixa-dois. Verifica-se, portanto, habitualidade 
de práticas corruptas pelo agente, buscando o enriquecimento ilícito. 

Portanto, é possível constatar que a experiência (carreira política), valores 
(pertencimento à linha pragmática) e hábitos (habitualidade de práticas corruptas) do Agente 
político contribuíam para a prática da corrupção, guiando o comportamento do indivíduo nos 
casos narrados na delação premiada. Assim, o agente traz consigo uma bagagem de 
informações e experiências que o auxiliam nos crimes de corrupção. 

 
c) Recursos Disponíveis 

 
Os recursos disponíveis que o Agente Político possuía eram o contato íntimo com o 

chefe do executivo, a posição política e partidária que ocupava, a ampla rede de contatos com 
representantes de empresas, contatos com membros do Poder Judiciário e contatos com outros 
políticos e funcionários públicos e assessores que facilitavam seu poder e influência em 
decisões governamentais e de órgãos estratégicos. Em determinado momento, foi oferecido 
até mesmo um cargo no Conselho de um banco na Suiça para o Ator Político, o que facilitaria 
a gestão das vantagens indevidas alocadas em contas desse banco. 

O Agente Político possuía íntima relação política e pessoal com um ex-chefe do 
executivo, sendo que juntos teriam atuado para beneficiar determinadas empresas, mediante o 
recebimento de vantagens indevidas, que seriam utilizadas para fins políticos e pessoais. Essa 
relação envolvia uma mesada de R$ 100 mil reais recebida pelo Agente Político e repassada 
para o ex-chefe do executivo. 

O Agente Político, quando Ministro da Fazendo, nomeou o então presidente do Banco 
do Brasil, possuindo forte ascendência e influência sobre ele. Em um caso, solicitou que 



 

agente nomeado liberasse uma linha de crédito para determinada empresa. Em troca, o Agente 
Político recebeu R$ 100 mil reais pagos por meio de contratos com sua empresa particular. 

Quando foi Ministro da Casa Civil, o Agente Político teria agido de modo a permitir a 
fusão de duas grandes empresas do ramo alimentício. Para tanto, utilizou da influência que 
possuía em agentes que havia nomeado e que tinham relação direta com a análise da fusão. 
Em retribuição, houve a doação de R$ 3,6 bilhões para o partido político. 

De acordo com a delação, o Agente Político conseguiu, por sua posição política, 
“estruturar esquemas ‘sofisticados’ de recebimento de vantagens indevidas, inclusive 
mediante contas no exterior abertas por terceiros”. Eram sofisticados porque permitiam 
dissimular o recebimento das vantagens indevidas, conferindo aparência de legalidade. 

O Agente Político possuía uma vasta rede de contatos com empresas. Prova disto é 
que em determinado momento, o Agente Político foi acionado para levantar valores para a 
realização de um filme. Atendendo ao pleito, o Agente Político pediu dinheiro para seis 
empresas que mantinham relações privilegiadas com o governo, obtendo o valor total de R$ 5 
milhões de reais para continuação da gravação do filme. 

Em um dos casos, o Agente Político recebeu R$ 1,5 milhões de reais, por meio de sua 
empresa, em razão de sua atuação junto a órgão judiciário que julgava determinado indivíduo. 
Houve ainda a promessa e o repasse fragmentado de R$ 50 milhões de reais em vantagens 
indevidas, dissimulados em doações para campanha presidencial. a atuação se deu perante o 
então Presidente do Superior Tribunal de Justiça para que este concedesse determinada 
liminar e também influenciou seu posicionamento no julgamento de mérito de um Habeas 
Corpus. 

Em outro caso, uma empresa de cerveja acertou com o Agente Político que 
influenciasse o governo para que não fosse determinado ou que fosse protelado o aumento de 
PIS/CONFINS sobre o comércio de cerveja, recebendo R$ 1,140 milhão em vantagens 
indevidas. Três foram os atos realizados. Primeiramente, em 2010, o Agente Político 
intercedeu junto ao chefe do executivo para impedir o aumento naquele ano. Em um segundo 
momento, em 2013, intercedeu junto a então chefe do Poder Executivo para prolatar o 
aumento para o segundo semestre. Por fim, em 2014, interveio para o não aumento do 
PIS/CONFINS. 

Em outra situação, o Agente Político, em troca de vantagens indevidas, possibilitou a 
entrada de uma empresa no denominado clube de empreiteiras que cartelizavam o mercado da 
Petrobrás, pagando propina para altos executivos da estatal e outros agentes públicos, em 
troca de contratos bilionários superfaturados. 

 
d) Oportunidade 

 
A oportunidade foi criada pelo Agente Político por meio de interações com os recursos 

disponíveis. Foi realizada uma série de interações envolvendo executivos, funcionários 
públicos e agentes políticos para realização dos crimes de corrupção apresentados na delação 
premiada. Uma oportunidade consiste em artefatos criados através das ações e interações dos 
indivíduos (SPEDALE; WATSON, 2014), que pode ser verificada por meio das interações 
que o Agente Político fez para viabilizar os crimes de corrupção, utilizando-se de sua posição 
política e ampla rede de contatos . 

Os recursos disponíveis ao Agente Político possibilitaram a criação de oportunidades 
capazes de viabilizar as demandas de terceiros ou do próprio grupo político, mediante ações 



 

corruptas, envolvendo o abuso das competências de cargos públicos para atender a anseios 
privados. Verificou-se uma ação de caráter coletivo, envolvendo diferentes atores de diversas 
organizações, para criação de oportunidades e cometimento de crimes. Foram desenvolvidas 
diversas relações entre o Agente Político e os demais sujeitos envolvidos na prática dos 
delitos. 

 
e) Vantagens Indevidas 

 
O Agente Político possuía uma empresa que era utilizada para viabilizar o recebimento 

de vantagens indevidas decorrente de suas ações como colaborador junto a órgãos estatais, 
agindo de modo cuidadoso ao evitar fazer contratos com empresas muito visadas nas relações 
com o governo, como no caso das empreiteiras. Muitas empresas contratavam a empresa do 
Agente Político com a expectativa de conseguirem favores perante o governo, em razão da 
posição privilegiada do Agente Político. 

Em um dos casos, o Agente Político recebeu via pela sua empresa R$ 480 mil reais 
por meio de um contrato fictício de consultoria para intervir junto ao BNDESPAR a fim de 
acelerar e garantir um aporte de R$ 155 milhões de reais para a empresa interessada. Em outro 
caso, o Agente Político buscou beneficiar uma empresa junto ao Ministério da Fazenda com 
uma tributação mais benéfica, recebendo a quantia de R$ 645 mil em vantagens indevidos por 
meio de sua consultoria. 

Conforme exposto no documento da delação premiada, os valores também foram 
recebidos por outras formas que não a empresa do Agente Político: 

 
Agente Político também recebeu valores decorrentes de suas atuações 
perante e no Governo de outras formas que não por meio da SUA 
EMPRESA, muitas das vezes por pleitos de doações para campanha 
(...), na forma de doação oficial ou “caixa dois”, mas também chegou 
a receber, em benefício pessoal direto, de formas não usuais.  

 
A vantagem indevida foi, inclusive, paga em espécie no caso em que o Agente Político 

realizou diversos atos de ofício, em conjunto com outros agentes políticos, para beneficiar 
determinada agência financeira. A parte mais expressiva dos repasses das vantagens indevidas 
acontecia por meio de doações milionárias aos partidos políticos, bem como por “caixa dois”, 
permitindo o financiamento de campanhas e a permanência do grupo político no poder. 

Em um dos casos, houve a promessa e o repasse de mais de 50 milhões de reais em 
vantagens indevidas para campanha do partido em 2010 e 2013, realizado por um banco e 
outras duas empresas. Em um determinado caso, o Agente Político precisou viabilizar o 
recebimento e utilização de um montante que não poderia ter a origem revelada. O Agente 
Político resolveu utilizar uma conta na Suíça, pertencente ao marqueteiro da campanha 
eleitoral, correndo menores riscos de serem descobertos e escondendo a origem dos valores. 
Portanto, percebe-se também que a ação corrupta também buscava a perpetuação do grupo 
político no poder e também do Agente Corrupto. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 



 

Este trabalho teve como objetivo elaborar e aplicar um esquema teórico de análise do 
empreendedorismo corrupto e fomentar novas pesquisas que permitam um maior 
aprofundamento teórico sobre a teoria da ação empreendedora, que é uma abordagem recente 
e em construção, vislumbrando-se novos insights e possibilidades de aplicação em um 
fenômeno tão complexo como o ora estudado. 

Nesta análise inédita, o crime da corrupção passa a ser visto como a partir da 
subjetividade do agente corrupto, como um sujeito reflexivo, onde as interpretações de riscos 
e oportunidades são influenciadas por situações específicas e se desenvolvem com a 
experiência (BERGLUND, 2005). O contexto também é considerado como um fator 
influenciador da ação empreendedora corrupta. 

Logo, pode-se concluir que a corrupção, a partir da lógica da ação empreendedora, é 
um fenômeno multifacetado, que envolve a análise de múltiplos fatores para sua 
compreensão, como a subjetividade do agente, o contexto no qual está inserido e o modo 
como são realizadas suas interações com os recursos disponíveis para a prática da corrupção. 

As limitações verificadas no desenvolvimento do presente trabalho estão relacionadas 
à dificuldade em se obter informações sobre a orientação de vida do agente corrupto, que 
requer compreender o significado adotado pelo indivíduo em determinados momentos de sua 
vida.  

Por fim, como sugestão de futuras pesquisas, propõe-se a aplicação do esquema 
teórico desenvolvido neste trabalho, tratando a corrupção como uma ação empreendedora, 
aplicando-se uma abordagem que leva em consideração aspectos estruturais e individuais, 
bem como o poder de agência do indivíduo, buscando compreender o fenômeno e encontrar 
hipóteses para mitigação dos seus efeitos. 
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Resumo: Este trabalho teve como objetivo analisar por meio da literatura, o cenário atual do 
empreendedorismo digital, buscando identificar os temas mais pesquisados, verificando 
tendências e validando novas oportunidades de pesquisa. Trata-se de uma pesquisa mista de 
natureza descritiva e exploratória que teve os dados coletados na Web of Science e selecionados 
pelo Methodi Ordinatio. Os dados foram tratados a partir de análises sistemática e bibliométrica 
com auxílio do Software VosViewer. Os resultados apontaram que no cenário atual, embora seja 
perceptível o aumento no interesse por pesquisas, ainda há grandes oportunidades e desafios 
sobre o empreendedorismo digital. A bibliometria identificou que os estudos acerca do tema 
ainda são dispersos e precisam de novas redes relacionais. A análise sistemática constatou que 
a temática explorada ainda é inconclusiva nos seus vieses teóricos, metodológicos e empíricos. 
O estudo concluiu que a definição do conceito ainda é fragmentado e carece de investigações 
teóricas mais unificadas. 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo digital. Bibliometria. Análise sistemática. 
 
1 INTRODUÇÃO 

O empreendedorismo tem sido muito valorizado e vem sendo considerado como a mola 
propulsora para o desenvolvimento socioeconômico, geração de empregos e de renda. Diante 
da relevância do fenômeno, o empreendedor passou a ser visto como a força responsável pelo 
desenvolvimento de uma nação (OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2018). 

O empreendedorismo tem se tornado um campo de pesquisa promissor e isso fez com 
que houvesse um significativo aumento da produção científica sobre o tema nas últimas duas 
décadas (LOPES, 2019). Em meio essas discussões acadêmicas surgem questionamentos que 
visam explorar dentre outros fatores, as políticas de apoio ao empreendedorismo, as práticas 
culturais que viabilizam a ação empreendedora, a necessidade de considerar o empreendedor 
socialmente legítimo independente de estereótipos  e as oportunidades e limitantes enfrentados 
pelo empreendedorismo na busca por preencher os vazios existentes, nas estruturas 
institucionais que constituem a sociedade, sobretudo em economias emergentes (MCADAMA; 
CROWLEYB; HARRISONC, 2018). 

Dessa forma as atividades empreendedoras se apresentam como resultados 
transformadores das relações sociais e econômicas em um determinado contexto de limitações 
institucionais, porém ainda assim a democratização do empreendedorismo é limitada 
(MCADAMA; CROWLEYB; HARRISONC, 2018). Em virtude disso, Nambisan (2017) 
assevera que a interseção entre tecnologias, inovação e o empreendedorismo, levaram às 
mudanças nos comportamentos e ações por parte dos empreendedores, que observaram o 
espaço digital como um ambiente de negócio em evolução constante e sem limitantes estáveis, 
devido à internet se apresentar como um local neutro e meritocrático.   



 

 

O efeito de penetração de mercado propiciado pela internet, os avanços das tecnologias 
de informação e comunicação (TIC) e o desenvolvimento no comércio eletrônico tem 
provocado transformações nos processos e nos resultados empresariais dos negócios digitais, 
fazendo emergir os estudos no campo do empreendedorismo digital (NAMBISAN, 2017; YU; 
CUI, 2020). Hull et al. (2007) e Le Dinh, Vu e Ayayi (2018) entendem o empreendedorismo 
digital como uma subcategoria do empreendedorismo que está encarregada da digitalização dos 
processos físicos existentes em uma organização tradicional e que, portanto, deve ser 
considerado uma nova forma de fazer negócios na economia digital.  

É pertinente destacar que o efeito da digitalização não se restringe à criação de 
empreendimentos únicos no empreendedorismo, uma vez que a era da informação tem 
direcionado as empresas tanto para novos modelos de negócios como para a transição de 
negócios offline para negócios online (KRAUS et al., 2018). Esse movimento dos 
empreendedores em busca de atuarem em ambientes digitais, tem estabelecido o 
empreendedorismo digital como uma nova forma de atividade empreendedora.  

Segundo Mendes et al (2021) o empreendedorismo digital utiliza a internet para 
comercializar produtos ou serviços sem a necessidade de espaços físicos. Dessa forma, cursos 
online, e-books, vídeo aulas, aplicativos, softwares e jogos são alguns dos principais produtos 
e serviços comercializados. Outro ponto destacado por Mendes et al (2021) é que, segundo 
estudo realizado pela NZN Intelligence em 2019, 74% dos brasileiros preferiam comprar online. 
Além disso, nos anos de 2020 e 2021, com as restrições sociais provocadas pela pandemia, 
houve um impedimento da livre circulação das pessoas pelas lojas e ruas, o que o faturamento 
de várias empresas sofresse reduções. Diante disso, muitas organizações viram no comércio 
eletrônico uma alternativa para evitar perdas maiores, o que fez com que o setor crescesse 
consideravelmente. De acordo com a consultoria internacional BIP, as vendas online cresceram 
52% nesse período (MENDES et al., 2021). 

Para Pereira e Bernardo (2016), a internet possui um papel fundamental no processo de 
criação de empresas no meio digital. O poder dessa tecnologia é significativo, permitindo a 
interação entre pessoas a um baixo custo e a uma velocidade muito grande. Por meio da internet, 
é possível criar uma vitrine de uma empresa para todo o mundo, onde qualquer pessoa poderá 
visualizar seus produtos e serviços, independente de que ela seja uma microempresa ou uma 
multinacional (OLIVEIRA et al. 2019). 

Há também a influência das redes sociais no desenvolvimento dos negócios digitais. 
Segundo Oliveira et al (2019), com o crescimento de redes sociais como o Facebook e o 
Instagram, as empresas passaram a enxergar esses canais como uma grande oportunidade de se 
aproximar de seus clientes de uma forma rápida e barata. Vieira e Pelissari (2018) afirmam que 
as redes sociais se tornaram uma grande aliada dos empreendedores que desejam elaborar suas 
estratégias conforme o perfil de seus clientes, pois na internet as pessoas costumam fornecer 
“gratuitamente” informações preciosas como suas preferências e hábitos. 

Notadamente os novos modelos de negócios digitais tem recebido grande atenção da 
sociedade, o que segundo Krauss et al. (2019) se contrapõe as pouquíssimas pesquisas sobre a 
nuances que envolvem o empreendedorismo digital. Esse tema, embora considerado emergente 
(KRAUSS et al., 2019), vem revolucionando o campo de pesquisa do empreendedorismo e o 
mundo, haja vista a relevância da economia digital e, por consequência, do empreendedorismo 
digital para a geração de novos negócios (BASLY; HAMMOUDA, 2020). Embora haja 
notável, o tema tem sido amplamente negligenciado nas agendas de pesquisa no campo do 
empreendedorismo (NAMBISAN, 2017). Dessa forma, Basly e Hammouda (2020) reforçam 



 

 

que maior importância deve ser dada a estudos que sistematizem as produções acadêmicas sobre 
o empreendedorismo digital. Com isso, esse estudo teve como objetivo geral analisar, por meio 
da literatura, o cenário atual do empreendedorismo digital, buscando especificamente 
identificar os temas mais pesquisados, verificando as tendências e validando novas 
oportunidades de pesquisa. 
 
2 METODOLOGIA 

Esse estudo possui uma abordagem mista. Quantitativo, pois utilizou-se do 
levantamento de dados literários, fazendo o uso de instrumentos estatísticos, tanto na coleta dos 
dados, quanto em parte do seu tratamento (CRESWELL, 2016), e qualitativo, por incorporar 
uma revisão sistemática detalhada dos artigos selecionados, nos quais permitiram emergir do 
conteúdo, categorias de análises que foram exploradas posteriormente (BARDIN, 2016). 
Complementarmente, o estudo possui natureza descritiva e exploratória, pois conforme 
Saunders, Lewis e Thornhill (2009), os pesquisadores buscaram retratar e descrever, contextos 
eventos, situações e fenômenos expostos nas análises realizadas e como eles têm se manifestado 
nos estudos acadêmicos, com a finalidade de explorar novas perspectivas teóricas sobre o 
empreendedorismo digital. 
 Foi feita análise bibliométrica com auxílio do software VosViewer v1.6.16 para observar 
as redes de relacionamentos entre autores e publicações, identificando cocitações, coautorias e 
co-ocorrências de palavras-chave. Em seguida, em sua fase qualitativa, uma análise sistemática 
foi realizada e os principais temas acerca do empreendedorismo digital identificados foram 
agrupados e analisados. 

Para realizar as análises bibliométrica e sistemática supracitadas, o estudo adotou o 
seguinte roteiro com base no Methodi Ordinatio (PAGANI et al., 2018; CARVALHO et al., 
2020): (1) delimitação do tema de pesquisa, (2) escolha da fonte de dados, (3) escolha das 
palavras-chave, (4) escolha do método, (5) seleção dos artigos conforme o método escolhido, 
(6) análise dos artigos selecionados e (7) leitura e síntese dos artigos selecionados. A Figura 01 
demonstra o fluxo das etapas seguidas para a realização deste estudo: 

Figura 01: Etapas das análises bibliométrica e sistemática 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 



 

 

 A base de dados utilizada foi a Web of Science, uma base de dados multidisciplinar que 
disponibiliza publicações através de índices de citações. A escolha desta base se deu pelo fato 
desta ser a principal base científica global (MOTTA; GARCIA; QUINTELLA, 2015). As 
consultas foram realizadas no mês de junho de 2021. Os critérios utilizados para a filtragem 
foram os seguintes: por tópico, artigos e revisões, sem discriminar ano de publicação, afiliação 
ou nacionalidade. Apesar de não ter sido incluído um filtro de período específico, após a 
aplicação do Methodi Ordinatio, apenas publicações entre os anos de 2017 e 2021 foram 
filtradas, restringindo a pesquisa a esse período. Esses critérios foram estabelecidos por se tratar 
de um tema relativamente recente, com um baixo quantitativo de produções acadêmicas. 
 O objetivo foi identificar os trabalhos que abordassem o empreendedorismo digital 
como tema principal, considerando o tema constante nos objetivos dos artigos pesquisados. 
Dessa forma, a busca foi realizada apenas com as palavras “digital entrepreneur*”. Após a 
consulta inicial, foram obtidos 1934 retornos de publicações que obedeceram aos critérios do 
filtro de pesquisa e, ao filtrar artigos e revisões, o número reduziu para 1296 publicações. Após 
essa seleção, todas as informações coletadas na base de dados referentes às 1296 publicações 
foram exportadas para uma planilha usando o software Microsoft Excel. 

Para selecionar o portifólio a ser analisado, foi utilizado o Methodi Ordinatio que para 
Pagani et al. (2018) é um diferencial para a ordenação dos artigos de acordo com sua relevância 
científica. O pesquisador se apossa dessa informação antes de realizar a leitura do artigo como 
um todo, reduzindo o nível de dúvidas em relação à importância do trabalho para seu portfólio 
de pesquisa. Na Figura 02 é possível verificar os critérios de filtragem do método: 

 
Figura 02: Processo de alinhamento do portfólio de acordo com o Methodi Ordinátio 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

  
Dos 1296 artigos, 114 passaram pela filtragem de alinhamento de palavras-chave e de 

título. Apenas 21 destes não passaram na filtragem de resumo, totalizando um quantitativo final 
disponível de 93 artigos para análise. Conforme afirma Pagani et al. (2018), o critério quanto 
ao número de trabalhos a serem lidos é pessoal. Dessa forma, para este trabalho, foram 
selecionados os 20 primeiros artigos, mais citados, conforme ordenado pela equação Index 
Ordinatio, cujo InOrdinatio é positivo. Após coletados, os dados foram analisados por meio de 
bibliometria e análise sistemática.  

 
3 RESULTADOS BIBLIOMÉTRICOS 

A priori será apresentado os resultados bibliométricos dessa pesquisa que é composta 
por um portfólio de 20 artigos extraídos da Web of Science. Os artigos selecionados tiveram 
suas publicações entre os anos de 2017 e 2021. O Gráfico 01 demonstra essas informações: 

 
 
 



 

 

Gráfico 01: Quantidade de artigos por ano de publicação 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 
 Observando o Gráfico 01, percebe-se que houve uma média regular nos anos de 2017 e 
2018 e que, no ano de 2019, houve uma evolução na quantidade de publicações. Percebe-se 
também que, apesar de haver um movimento crescente nas pesquisas em empreendedorismo 
digital (KRAUS et al., 2018), houve uma involução nos anos de 2020 e 2021. Analisando o 
quantitativo de obras selecionadas, o gráfico demonstra que o número de publicações do ano 
de 2019 é igual ao dos anos de 2020 e 2021 somados, cada período destacado representando 
35% da quantidade de pesquisas levantada nesses períodos e 70% das pesquisas realizadas 
acerca do tema nos últimos cinco anos. 
 Em relação às redes de cocitação por países, os resultados são demonstrados na Figura 
03, elaborada pelo software VosViewer com visualização por densidade. 

 
Figura 03: Países mais citados na amostra 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

  
A Figura 03 demonstra que os Estados Unidos apresentam o maior número de citações das 
obras publicadas. O país representa 37% do total de citações realizadas, com um número 
absoluto de 501 citações em relação a 6 dos artigos selecionados. Logo em seguida, vem a 
Alemanha, com 10% do total de citações da amostra, em um quantitativo total de 142 citações 
de 5 dos artigos levantados na amostra. Percebe-se que os dois países juntos representam 34% 
da quantidade de artigos publicados e 47% do total de citações realizadas a partir desses artigos. 
Os demais países distribuem-se de modo mais uniforme, variando entre 3% e 9% da quantidade 



 

 

de artigos publicados por país e entre 3% e 9% da quantidade de citações realizadas a partir 
desses artigos. 
 Além das análises iniciais dos anos de publicação e dos países com os artigos mais 
citados, será exposto a seguir uma análise das redes de relacionamentos formadas através das 
relações de coautoria, cocitações e co-ocorrências de palavras-chave, que são peças 
fundamentais deste trabalho e que corroboram de forma a atender o objetivo anunciado. 

Dessa forma, será apresentado a seguir a rede de autores considerados como os mais 
citados e que podem ser identificados como os mais influentes para os trabalhos selecionados 
no portfólio utilizado nesta pesquisa. Esses autores são evidenciados examinando o grupo de 
artigos que tratam do empreendedorismo digital como tema principal, configurando as 
cocitações, conforme pode ser verificado no Gráfico 02 a seguir: 

 
Gráfico 02: Autores com maior número de cocitações 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

 
Ao visualizar o Gráfico 02, percebe-se que Nambisan é o autor mais cocitado, com 12 

cocitações, seguido por Yoo, com 8 citações, logo após temos Hull, Clyde e Eirikur e Sussan 
com 6 cocitações cada e, por fim, Parker, Ries e Shah com 6 cocitações cada. 

Após essas exposições, os dados foram imputados no software VosViewer, usando como 
insumos os dados completos das publicações extraídas da base de dados Web of Science. Os 
resultados apresentados constam na Figura 04: 

Figura 04: Cocitações no portfólio selecionado 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 



 

 

A Figura 04 gerada como fruto do software VosViewer demonstra que há três blocos 
principais de relações entre as cocitações e que diversos outros autores também tecem esforços 
para estudar temas que se relacionam ao empreendedorismo digital. O primeiro bloco é liderado 
pelas pesquisas de Nambisan, Sussan e Hull, Clyde e Eirikur. O segundo bloco é representado 
principalmente pelos trabalhos de Yoo, Shah, Ries, Autio e Parker. E o terceiro é composto por 
autores que tiveram um quantitativo de cocitações inferior a 6, mas que visivelmente é 
identificado com as pesquisas de Nambisan, Srinivasan e Evans. É de suma importância frisar 
que a análise das cocitações identifica a importância de determinados autores no 
direcionamento de outras pesquisas.   
 Em seguida foram realizadas as análises relacionais que remetem a um modelo diferente 
de análise do desenvolvimento científico, centrado nas interações que privilegiam o estudo da 
dinâmica das múltiplas interações, associações e relações em um domínio científico. Dentro 
desse contexto, encontra-se a análise de coautorias. Neste estudo, constatou-se que não há 
agrupamentos evidentes e expressivos entre autores, demonstrando que não há forte 
interconexão entre eles. A Figura 05 exibe essa assertiva: 
 

Figura 05: Coautorias no portfólio selecionado 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 A Figura 05 mostra que o único agrupamento que demonstra alguma solidez é o de 
Kraus, Kallinger, Kailer e Ferasso. Há outros menos expressivos como pode ser visualizado e, 
além deles, a grande maioria das pesquisas são realizadas individualmente. A análise dessa 
imagem permite perceber que os trabalhos não são realizados de forma colaborativa, 
restringindo a possibilidade de uma visão mais pluralizada acerca do fenômeno estudado.  

Verificou-se que, quanto às coautorias, não existem grandes conglomerados ou fortes 
interconexões entre os autores selecionados para o portfólio utilizado nesta pesquisa, conforme 
foi exposto na Figura 05. Esse fato demonstra que há oportunidades para o estabelecimento de 
novas redes de pesquisas frente ao tema. O fato de ser uma nova vertente de estudos evidencia 
que ainda não houve a construção de laços entre os pesquisadores mais relevantes até então. 

Ainda dentro da análise de coautorias, a Figura 06 ilustra a perspectiva do país de origem 
das obras: 



 

 

Figura 06: Coautorias por país 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

  
A observação do país de origem das obras, facilita o entendimento do quão cooperativa é a rede 
de pesquisas do portfólio de artigos selecionados para este estudo. A Figura 06 clarifica que há 
a formação de 3 pequenos blocos, verificando a visualização das redes. É perceptível que esses 
blocos são compostos por pequenas redes relacionais entre poucos países. No primeiro bloco 
identifica-se Brasil, França e Áustria. No segundo, Estados Unidos, China e Austrália. Por fim, 
no terceiro, Alemanha e Dinamarca. 
 Outra análise necessária para ampliar o entendimento das relações entre os trabalhos 
levantados é a de coocorrência de palavras-chave. O empreendedorismo digital (“digital 
entrepreneurship”) configura-se como a palavra com maior incidência, como pode ser 
verificado na Figura 07: 
 

Figura 07: Coocorrência de palavras-chave 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

 



 

 

 Todas as palavras-chaves enunciadas pelos autores dos trabalhos utilizados nesta 
pesquisa foram consideradas para a elaboração da rede estruturada através do software 
VosViewer. Pode-se visualizar a recorrência dos termos “digital entrepreneurship” (11 
ocorrências), “innovation” (10 ocorrências), “entrepreneurship” (9 ocorrências), 
“management” (6 ocorrências), “business model” e “perspective” (5 ocorrências cada) e 
“opportunity”, “performance”, “startup” e “technology” (4 ocorrências cada).  

O tema principal, empreendedorismo digital, naturalmente mais citado, se sustenta 
relacionado aos conceitos de inovação, empreendedorismo, gerenciamento, modelos de 
negócios, perspectivas, oportunidades, performance, startups, tecnologia, dentre outros com 
menor ocorrência e que não foram evidenciados. 
 
4 ANÁLISE E REVISÃO SISTEMÁTICA 
 
4.1 Eixo temático 01: O empreendedorismo na era digital  
 Notadamente, o empreendedorismo alinhado aos avanços tecnológicos provoca rupturas 
nos paradigmas conceituais que envolvem a ascensão do empreendedorismo digital. Notou-se, 
no portifólio analisado, que a digitalização e a economia compartilhada são as abordagens 
teóricas que concentram os maiores fluxos de pesquisas no que tange ao empreendedorismo 
digital. 

Em relação à digitalização, Kraus et al. (2018) constataram que os estudiosos têm se 
dedicado a essa literatura devido tal abordagem ter modificado a forma como os 
empreendedores conduzem os negócios atualmente. A literatura explorada revelou que na 
academia tem se prevalecido fortemente o discurso sobre os impactos que a digitalização 
provocou no empreendedorismo e, na visão de Berger et al. (2021), essa força que emerge da 
inovação é atualmente a mais importante para as atividades empreendedoras. Porém, Sahut, 
Teulon e Landoli (2021) destacam que a digitalização é apenas uma fase do empreendedorismo 
na era digital.  

Nessa direção, Sahut, Teulon e Landoli (2021) esclareceram que a digitalização se 
encontra no nível micro do empreendedorismo digital e analisa a ação empreendedora, 
enquanto os ecossistemas empreendedores encontram-se no nível macro, apresentando 
compreensão sistêmica sobre o fenômeno. Já Kraus et al. (2018) concluíram que a digitalização 
é precursora no processo de concepção do empreendedorismo digital, que ainda é um conceito 
embrionário, enquanto Giones e Brem (2017) apontam que a digitalização é a força 
transformadora para o empreendedorismo na economia atual. 

O estudo de Berger et al. (2021) se complementa ao de Kraus et al. (2018), e evidenciou 
que a digitalização é mais do que um contexto e que a temática empreendedorismo digital 
encontra-se em estágio inicial, o que tenciona novos estudos em busca de sua legitimidade. 

Para Bican e Brem (2020), é preciso diferenciar a forma como os empreendedores lidam 
com a digitalização do que de fato é a digitalização e sugerem que esse processo auxilie os 
profissionais e pesquisadores a observarem a transformação digital de forma sustentável. 
Enquanto isso, Cenamora, Parida e Wincentd (2019) constataram que a digitalização por meio 



 

 

de plataformas digitais apoia ou mina a lucratividade no contexto de pequenas e médias 
empresas empreendedoras. 

 Já Du et al. (2016), Sussan e Acs (2017), trabalharam na direção da economia 
compartilhada envolvendo o ecossistema empreendedor como uma meta organização. Os 
autores destacaram que o empreendedorismo digital tem focado principalmente características 
no nível da empresa que surge dos ecossistemas e assim, desconsideram o ecossistema 
empreendedor digital como uma meta-organização. Para Du et al. (2016) o empreendedorismo 
digital depende de um ecossistema propício a ele.  

Ghezzi e Cavallo (2018), observaram a necessidade da integração de conhecimento 
compartilhado para viabilizar o empreendedorismo digital. Os autores focaram nos princípios 
enxutos e ágeis que apoiam os empreendedores digitais como o Lean Startup Approaches 
(LSAs) em ambientes digitais dinâmicos. Enquanto Ghezzi e Cavallo (2018) exploraram as 
abordagens e ferramentas que permitem às startups inovarem no estágio inicial. Cavaloy et al. 
(2019) consideraram os recursos financeiros para novos empreendimentos digitais. 

Similarmente ao entendimento de Du et al. (2016), Cavaloy et al. (2019) defendeu que 
o empreendedorismo digital surge de um ecossistema e depende de fontes externas de 
financiamento para crescer, uma vez que o seu objeto de análise são os grupos anjo e os fundos 
de capital de risco, como fomentadores da criação e aceleração de startups. 

Assim, considera-se que a pesquisa de Nambisan (2016) sintetiza tais percepções, pois 
para ele os ecossistemas empresariais digitais são percursores do empreendedorismo digital, 
pois favorece a dinamicidade do mercado, forçando assim, os modelos de negócios a se 
adaptarem e inovarem por meio de artefatos e plataformas digitais que geram iniciativas 
empreendedoras mais fluidas e abertas. 

 
4.2 Eixo temático 02: Empreendedorismo digital como oportunidade de ascensão para as 
atividades empresariais 
 Mediante a revolução digital que transformou a forma do empreendedorismo no cenário 
global, torna-se pertinente buscar compreender, por meio de estudos científicos, como que tem 
sido observada a digitalização na sociedade e na economia, para que o discurso popular do 
empreendedorismo digital como um meio de empoderamento não se perpetue por um único 
viés ideológico e se torne imparcial em sua análise empírica. 
 O estudo de Dy, Marlow e Lee (2019), sustentado por meio da teoria da 
interseccionalidade e da posicionalidade, apresentou uma crítica para as suposições populares 
em torno das vantagens do empreendedorismo digital, sobretudo no que tange às mulheres 
desempenharem sua função empreendedora nesse cenário. Os autores argumentaram que o 
empreendedorismo dentro do contexto online, assim como nos espaços físicos, enfrenta vieses 
estereotipados e o seu potencial se torna questionável quando se trata de posições sociais de 
gênero, raça e status. Dy, Marlow e Lee (2019) destacam que grupos marginalizados e 
desfavorecidos, como é o caso das mulheres, encontram barreiras significativas para o 
empreendedorismo digital.  



 

 

 Foi evidenciado na pesquisa de Geissinger et al. (2020), que o empreendedorismo 
digital é uma oportunidade prevalecente em diversos setores da economia. Porém, ele provoca 
conflitos institucionais, em virtude de ser frequentemente incompatível com as normas formais 
e informais que regem as indústrias. Diante dessa análise, torna-se relevante compreender que 
as questões espaciais podem impulsionar ou retrair o empreendedorismo digital.  

No entendimento de Giones e Brem (2017), o artefato digital no centro do processo de 
empreendedorismo não só aumenta a capacidade empresarial existente, como também 
possibilita de forma célere, o aprendizado e o crescimento de um novo empreendimento por 
meio de incubadoras tecnológicas. Faz-se oportuno destacar que Giones e Brem (2017) 
exploraram o empreendedorismo tecnológico e, portanto, as suas oportunidades empresariais 
estão relacionadas aos avanços na ciência e na engenharia. 
 
4.3 Eixo temático 03: Gaps teóricos relacionados ao empreendedorismo digital 

Foi identificado na literatura que a limitação sobre a definição de empreendedorismo 
digital ainda é destoante e, por ser um fenômeno multifacetado, se apresenta em diversos lócus 
contextuais e em formas organizacionais e de atuação distintas, o que potencializa as 
dificuldades para consolidação do conceito. Sendo assim, o gap teórico sobre o 
empreendedorismo digital no portfólio analisado, permeou lacunas ainda pouco exploradas 
sobre a atuação empreendedora no ambiente online, as plataformas e modelos de negócios 
digitais e as configurações espaciais que concebem a transformação digital. 

Sussan e Acs (2017), Srinivasan e Venkatraman (2018), Steininger (2018), Zaheery, 
Breyer e Dumay (2019), destacaram que em virtude do empreendedorismo e das tecnologias da 
informação e comunicação serem estudados de forma dispersa e em áreas do conhecimento 
distintas, a compreensão do campo se torna vaga e emergente para pesquisas. 

Já Sahut, Teulon e Landoli (2021) argumentaram que os estudos futuros sobre o 
empreendedorismo na economia digital devem ser expandidos para outras áreas do 
conhecimento, não se centrando estritamente em negócios de alto impacto, buscando 
compreender os consumidores para que seja agregado valor às atividades empreendedoras e 
avaliar o potencial de inclusão e exclusão do meio digital para o empreendedorismo. 

Nessa direção, Sussan e Acs (2017) apresentam uma crítica para a inconsistência na 
conceituação da temática e destacam que o empreendedorismo digital não deveria ser explorado 
sobre a perspectiva de autoemprego, e sim concentrar-se sobre a economia digital para entender 
negócios de alto impacto como por exemplo as startups.  Para esses autores é preciso diferenciar 
empreendedores digitais (donos de empresas digitais), de pessoas que utilizam tecnologias 
digitais em negócios. A pesquisa de Sussan e Acs (2017) permite inferir que a compreensão do 
empreendedorismo na economia digital, poderia ser facilitada pelo estudo do fenômeno na 
perspectiva da teoria da agência.  

Em contraponto, foi identificado na pesquisa de Srinivasan e Venkatraman (2018) que 
os empreendedores digitais são indivíduos que se apoiam em plataformas digitais para obterem 
sucesso empresarial e destacam que novos estudos deveriam priorizar as complementariedades 



 

 

que surgem dos relacionamentos de múltiplas redes que atuam simultaneamente. Apesar de 
Srinivasan e Venkatraman (2018) categorizarem que os estudos sobre o empreendedorismo 
deveriam abordar a evolução das redes de plataformas digitais, entende-se que houveram 
questões latentes a serem exploradas anteriormente. 

Sahut, Teulon e Landoli (2021) discordam em partes de Du et al. (2016) e Sussan e Acs 
(2017) sobre analisar o empreendedorismo digital por um viés individualizado (ecossistemas 
empreendedores) e concordam com Srinivasan e Venkatraman (2018) ao entender que as 
pesquisas sobre o empreendedorismo digital, devem enfatizar a integração das dinâmicas 
sociais possibilitadas por ferramentas digitais e os ecossistemas empreendedores. Sahut, Teulon 
e Landoli (2021) também acompanham a crítica de Dy Martin e Marlow (2018) ao sugerir que 
sejam levantados questionamentos sobre o sucesso do empreendedorismo estar intrinsecamente 
ligado aos movimentos dos empreendedores nas plataformas digitais. 

A discordância entre o entendimento de Sussan e Acs (2017) e de Srinivasan e 
Venkatraman (2018) sobre o empreendedorismo digital possibilita lacunas teóricas para 
compreender quem pode ser denominado um empreendedor digital, para posteriormente 
investigar o fenômeno conforme o contexto em que o mesmo está inserido, enquanto as 
indagações de Sahut, Teulon e Landoli (2021) permitem avançar a teoria no que tange às 
ambiguidades entre as estruturas e o processo das ações empreendedoras no mercado digital.   

Para Zaheery, Breyer e Dumay (2019) e Bican e Brem (2020), a confusão em torno do 
empreendedorismo digital vai além da limitação na compreensão conceitual como indicado por 
Sussan e Acs (2017), e enfrenta desafios desde a vasta terminologia até a sua 
multidisciplinaridade isolada.  Na persistência desse hiato, novas oportunidades acadêmicas são 
direcionadas para entender e integrar a literatura desarticulada sobre o empreendedorismo 
digital. Giones e Brem (2017) possuem motivações teóricas similares as de Zaheery, Breyer e 
Dumay (2019). Porém, com pontuações mais robustas ao destacarem que as múltiplas 
combinações possíveis de tecnologia e empreendedorismo resultam em uma diversidade de 
fenômenos com características significativamente diferentes, e isso requer que o conceito seja 
revisado a partir da caracterização de três fenômenos distintos: empreendedorismo tecnológico, 
empreendedorismo de tecnologia digital e empreendedorismo digital. 

Berger et al. (2021) corroboram com Giones e Brem (2017), Zaheery, Breyer e Dumay 
(2019), porém destacando que os fluxos de pesquisas sobre o empreendedorismo e a inovação 
digital possuem duas bases de focos abrangentes: (a) o empreendedorismo digital com ênfase 
em programas de aceleração, novos empreendimentos digitais, startups e empreendedores 
digitais, e (b) o empreendedorismo explorando indústrias, gerentes, organização e 
transformação, e que de ambas correntes teóricas, surge o empreendedorismo digital.  

Steininger (2018) entende que uma definição conceitual consistente sobre um fenômeno 
permite investigações, operacionalizações e generalizações direcionadas e que, por essa razão, 
as pesquisas sobre o empreendedorismo e as tecnologias de informação necessitam ser 
integradas para posteriormente se buscar definições inerentes aos fenômenos associados, como 
por exemplo o empreendedorismo digital. Berger et al. (2021) acrescentam que isso é possível 



 

 

e que o conceito tem potencial para ser estabelecido caso os pesquisadores se dediquem a priori 
a desvendar as suas singularidades. 

Já Dy, Marlow e Lee (2019) enfatizam que os estudos sobre o empreendedorismo digital 
têm sido alicerçados na retórica contemporânea de que a internet é um espaço neutro e 
meritocrático para a atividade empreendedora e que esse debate necessita ser questionado para 
que se possam construir novas abordagens teóricas que envolvam estudos críticos a partir do 
movimento ciberfeminista e de cibercultura. Tais reflexões remetem o entendimento de que as 
discussões sobre gênero transcendem e mantém latente as compreensões atuais sobre o quão 
inclusivo se torna o empreendedorismo, mesmo que digital, para os contextos e para os grupos 
marginalizados. 

O entendimento de Rippa e Secundó (2018) se contrapõem às sustentações de Sussan e 
Acs (2017) no que se refere à análise e definição do que é empreendedorismo digital para as 
organizações em geral e propõem uma nova categoria a ser explorada: “Empreendedorismo 
Acadêmico Digital”. O avanço de forma prematura do conceito possivelmente viabiliza os 
pesquisadores a partirem da percepção de que a atividade empresarial digital é pré-disposta a 
ser bem-sucedida, o que para Dy, Marlow e Lee (2019) é um equívoco. 

Claramente Sussan e Acs (2017) defendem que o conceito de empreendedorismo digital 
precisa ser constituído de forma clara. Já Dy, Marlow e Lee (2019), sugerem que pesquisas 
futuras investiguem o empreendedorismo digital a partir de suas motivações e limitações, 
considerando grupos socialmente marginalizados e em uma direção peculiar. Rippa e Secundó 
(2018) propõem estudos sobre o empreendedorismo digital com ênfase em instituições que 
promovem o desenvolvimento social, especificamente a universidade. 

Na investigação de Rippa e Secundó (2018), se fez evidente que o impacto das 
tecnologias digitais no empreendedorismo acadêmico permanece pouco abordado. Por isso, é 
sugerido que essa lacuna seja preenchida por meio de contribuições científicas que abordem o 
conceito de empreendedorismo acadêmico digital.  

Avaliando também lócus espacial, porém com ênfase na cidade de Estocolmo, 
Geissinger et al. (2020) destacaram que é preciso aprofundar a literatura de empreendedorismo 
digital sobre a ótica da teoria institucional, com a finalidade de abordar as peculiaridades 
geográficas frente às possibilidades de mudança nas estruturas institucionais. Emerge nesse 
cenário a necessidade de compreender como o ambiente físico pode oferecer condições, sejam 
favoráveis ou não, às atividades empresariais no meio digital. 

O entendimento de Beliaeva et al. (2020) é complementar ao de Geissinger et al. (2020), 
porém mais abrangente, pois para Beliaeva et al. (2020) o empreendedorismo digital deve ser 
explorado por meio de uma abordagem integrativa e holística, capaz de capturar as interações 
complexas e dinâmicas que ocorrem entre os atores sociais e as tecnologias digitais. A pesquisa 
de Beliaeva et al. (2020) revela que essa demanda pode ser atendida por meio de mais 
investigações científicas sobre a formação do empreendedorismo digital decorrente de 
ecossistemas empreendedores. 
 



 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Esse estudo teve como objetivo geral analisar, por meio da literatura, o cenário atual do 

empreendedorismo digital, buscando especificamente identificar os temas mais pesquisados, 
verificando as tendências e validando novas oportunidades de pesquisa. Constatou-se que, 
embora seja perceptível o aumento no interesse pela pesquisa acerca do tema, ainda há grandes 
oportunidades e desafios, no que se refere o empreendedorismo digital. Notou-se que no 
contexto atual, o tema tem sido predominantemente estudado na perspectiva de plataformas 
digitais e de ecossistemas empreendedores, viabilizando tendências e lacunas latentes, no que 
tange a busca em compreender o fenômeno empreendedorismo digital, desde a sua definição 
até a sua concepção nas relações em que está imerso.  
 Verificou-se ainda uma predominância de estudos qualitativos, que representaram 80% 
do total da amostra, o que permite inferir que há necessidade e oportunidade de realizar mais 
estudos quantitativos ou mistos que visem verificar dados e levantar padrões. 
 Quanto às análises bibliométricas, certificou-se que os estudos acerca do 
empreendedorismo digital ainda são dispersos e precisam de novas redes relacionais para que 
a temática e seus estudiosos possam construir laços sólidos que possibilitem tornar o conceito 
estável e bem definido. Mediante isso, percebeu-se que a fragmentação na definição de 
empreendedorismo digital permeia a origem e evolução do tema, no que diz respeito às suas 
características epistemológicas e ontológicas. Entretanto, é importante considerar que há uma 
forte tendência para que se torne constante o crescimento das pesquisas sobre 
empreendedorismo digital, frente à transformação digital que vem ocorrendo na sociedade. 
 Em relação à análise sistemática realizada no portfólio desse estudo, conclui-se que as 
pesquisas sobre empreendedorismo digital se prevalecem em três categorias distintas: (1) 
empreendedorismo na era digital; (2) empreendedorismo digital como oportunidade de 
ascensão para as atividades empresariais e (3) gaps teóricos relacionados ao empreendedorismo 
digital. Tais categorias permitiram constatar que a temática explorada ainda se faz inconclusiva 
nos seus vieses teóricos, metodológicos e empíricos. 
 Em suma, notou-se que os fluxos de pesquisa sobre o empreendedorismo digital se 
apoiam em abordagens similares, mas com focos distintos. Isso viabiliza incompletude e 
confusão na compreensão sobre o tema, o que resulta na validação preponderante de que o meio 
digital é potencialmente vantajoso e inclusivo para as atividades empreendedoras. Essa 
assertiva, que foi verificada na análise dos dados, pode ser considerada como questionável.  
Ademais, certificou-se a emergência de se analisar o empreendedorismo digital imparcialmente 
e sobre perceptivas sistêmicas e unificadas, seja quanto a sua estrutura, relações ou implicações. 

Por fim, constatou-se que em virtude de o autoemprego ser o cerne na literatura de 
empreendedorismo, as pesquisas têm emergido a partir de compreensões conflitantes, sobretudo 
quando se trata de negócios digitais. Isso porque o empreendedorismo digital possui alcance 
global, mesmo com características e especificidades empreendedoras.  Em outras palavras, 
ainda não se consegue definir claramente o que é um empreendedor digital, quais atividades 
empresariais podem ser consideradas um modelo de negócio digital e qual a denominação dada 
para as relações que emergem de ambos. 

Destaca-se que esta pesquisa possui algumas limitações. Primeiramente a fonte de 
consulta dos insumos utilizados se restringiu a uma única base de dados, a Web of Science. 
Outro ponto foi o portfólio reduzido para análise, que mesmo atendendo à liberdade do método 
utilizado, traz consigo limitações, uma vez que, foram utilizados 20 artigos para a amostra. Com 
isso, pesquisas mais amplas podem ser realizadas. 



 

 

Mesmo considerando suas limitações, este estudo apresenta sua contribuição para o 
campo do empreendedorismo digital, fornecendo uma análise estruturada das informações das 
obras dos últimos cinco anos de pesquisa sobre o tema e fornece uma visão geral quanto à face 
atual das pesquisas sobre o empreendedorismo digital, apresentando oportunidades para estudos 
futuros, no que se refere à atuação empreendedora no ambiente online, às plataformas e modelos 
de negócios digitais e às configurações espaciais que concebem a transformação digital. Espera-
se que este trabalho traga motivação aos pesquisadores para realizar novas pesquisa e configurar 
novas abordagens sobre o tema do empreendedorismo digital. 
 
Este trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
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Resumo: O presente estudo objetivou analisar como o empreendedorismo é retratado pela mídia 

de massa no Brasil, a partir de um dos principais veículos de comunicação nacionais, o jornal 

Folha de São Paulo. Os dados foram analisados com o apoio da Modelagem de Tópico 

Estrutural. Identificou e descreveu-se o volume de publicações e os principais tópicos sobre 

empreendedorismo publicados. Além disso, analisou-se comparativamente os conteúdos 

divulgados no ano que antecedeu a pandemia de Covid-19 e aqueles veiculados durante a crise, 

com as tendências relatadas por pesquisas anteriores sobre a temática. Os resultados revelaram 

que houve um aumento no número de publicações no período pandêmico e evidenciaram que, 

assim como em momentos anteriores, a imagem positiva do empreendedorismo foi mantida 

pela mídia, sendo desconsideradas as narrativas sobre as trajetórias e momentos de fracasso dos 

empreendedores. Temáticas relacionadas à inclusão de minorias se revelaram novidade. 
 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Mídia. Veículos de Comunicação. Modelagem de Tópico 

Estrutural. 

 

1          Introdução 

O empreendedorismo se revela um fenômeno amplamente estudado e difundido, tanto 

no âmbito acadêmico, quanto fora dele (Casaqui, 2017; Laguía & Moriano, 2021; Silva, 2016), 

a partir de diferentes prismas: desde a conceituação do termo, passando por assuntos 

relacionados à inovação, até aqueles referentes às minorias (Chaudhry, Xu, & Cao, 2018; 

Shane, 2012; Singh & DeNoble, 2003). Crescente também tem sido o interesse pelo universo 

empreendedor por parte da mídia de massa, instigando pesquisadores a analisar a forma pela 

qual o empreendedorismo é retratado por ela (Laguía & Moriano, 2021). 

 Dessa forma, entende-se que o estudo do empreendedorismo contém uma ampla 

possibilidade de implicações a serem observadas e analisadas, incluindo nessa perspectiva, a 

influência da mídia sobre ele. Na literatura, pode-se encontrar algumas pesquisas que tratam 

sobre a relevância da mídia – seja ela televisiva, digital ou impressa – para o empreendedorismo, 
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produzindo reflexões sobre a persuasão dos meios midiáticos em relação ao fenômeno e a 

maneira como ele é retratado (Dias & Wetzel, 2010; Hang & van Weezel, 2007; Santos, 

Becheri, Oliveira, & Leme, 2020). 

De acordo com Anderson e Warren (2011), a mídia tem um papel relevante na produção 

dos discursos que caracterizam a identidade empreendedora, sendo capaz de construir uma 

versão do que seria o agente empreendedor. Nesse sentido, a mídia tem o poder de impactar as 

representações e o imaginário social (Radu & Redien-Collot, 2008), podendo conceber e 

propagar estereótipos acerca do empreendedorismo, não destacando suas dificuldades, que são 

relevantes para análise (Laguía & Moriano, 2021).  

Entretanto, a maior parte dos estudos realizados associando os temas “mídia de massa” 

e “empreendedorismo” foram conduzidos internacionalmente. Segundo Laguía e Moriano 

(2021), os efeitos desses estudos podem não ser aplicados em determinados países, sendo 

preciso que os contextos sejam analisados de forma específica. Além disso, as pesquisas 

nacionais analisaram principalmente revistas da área de negócios (Costa, Barros, & Martins, 

2012; Dias, Secco, Pessoa, & Wetzel; 2007; Dias & Wetzel, 2010), o que pode representar um 

viés amostral.   

A partir disso e considerando que nos anos recentes a pandemia de Covid-19 pode ter 

influenciado a maneira pela qual o tema foi abordado pela mídia, torna-se relevante identificar 

e analisar de que forma os meios de comunicação retratam a imagem do empreendedorismo no 

Brasil, quais são seus focos nas representações e se emitem alertas sobre as dificuldades 

empreendedoras ultrapassando uma imagem completamente positiva do que seria o 

empreendedorismo. 

Nesse sentido, o objetivo geral deste estudo foi o de analisar como o empreendedorismo 

é retratado pela mídia de massa no Brasil a partir de um dos principais veículos de comunicação 

nacionais, o jornal Folha de São Paulo. A escolha pela Folha justifica-se por ser um veículo 

jornalístico cuja temática não se limita a negócios, possibilitando um novo olhar para o 

fenômeno. Como objetivos específicos buscou-se: 

a) identificar e descrever o volume de publicações e os principais tópicos publicados 

sobre empreendedorismo pela mídia de massa e 

b) analisar comparativamente os conteúdos publicados no ano que antecedeu a 

pandemia de Covid-19 e aqueles veiculados durante a crise, com as tendências relatadas por 

pesquisas anteriores sobre a temática. 

Ressalta-se que a maior parte dos estudos conduzidos, seja em nível nacional ou 

internacional, utilizou-se da análise crítica do discurso. Na presente pesquisa, foi adotada como 

método a Modelagem de Tópico Estrutural, técnica de análise textual amparada por abordagem 

probabilística. Adicionalmente, procedeu-se à análise qualitativa de uma amostra dos textos 

publicados no período pela Folha.  

2         Empreendedorismo e Empreendedor na Mídia 

          A pesquisa em empreendedorismo se encarrega de estudar as fontes de oportunidades, os 

processos de descoberta, avaliação e exploração dessas oportunidades, assim como os 

indivíduos que as exploram, isto é, os empreendedores (Shane, 2012). Embora algumas 

definições encontradas na literatura possam relacionar a ação empreendedora com a criação de 

empresas(Spencer, Kirchhoff, & White, 2008) ou com a exploração de oportunidades rentáveis 

(Shane & Venkataraman, 2000), observa-se que o campo engloba subprocessos, subdomínios 

e interfaces que: vão além dos aspectos de criação de novos empreendimentos (Castrogiovanni, 



                                                    

 

2018) ou mesmo da necessária busca pela riqueza econômica (Lortie & Cox, 2018; Mair & 

Marti, 2006); e são utilizados em uma variedade de contextos, com uma ampla gama de 

significados (Matlay, 2005). 

Passando pelo empreendedorismo tecnológico (Chaudhry et al., 2018), social (Lortie & 

Cox, 2018), por mulheres (Brush, Bruin, & Welter, 2009) até aquele relacionado a grupos 

minoritários (Singh & DeNoble, 2003), o empreendedorismo se revela um campo de estudos 

abrangente e diverso, com novos domínios sendo desenvolvidos à medida que a área evolui 

(Castrogiovanni, 2018). Percebe-se assim, o interesse dos estudiosos do tema, em seus diversos 

e distintos subdomínios, em promover discussões, em busca do avanço do campo científico. 

Contudo, conforme apontaram Mazza e Alvarez (2000), dada a forma como é divulgada, 

a pesquisa acadêmica impõe limitações ao acesso do conhecimento desenvolvido, por vezes 

restrito a canais pouco conhecidos pelo público em geral. Os autores a compararam à haute 

couture, em uma analogia à alta costura, exclusiva e artesanal, de acesso limitado. Por outro 

lado, a imprensa popular também propagaria informações sobre diversos assuntos relacionados 

à gestão, a que os autores compararam à moda prêt-à-porter, isto é, pronta para vestir, mais 

confortável e acessível, voltada para a distribuição e o consumo de massa (Mazza & Alvarez, 

2000). 

Considerando esse aspecto, assim como o crescimento do número de publicações não-

científicas e a popularização da temática “empreendedorismo”, além da influência positiva da 

imagem do empreendedor transmitida pela mídia sobre a intenção empreendedora (Casaqui, 

2017, Laguía & Moriano, 2021), questiona-se “como o empreendedorismo é retratado pela 

mídia de massa?”. Esse questionamento guiará o presente estudo, depositando-se o foco nas 

publicações nacionais. 

A mídia já foi definida de diferentes maneiras, tendendo as pesquisas a retratá-la como 

uma entidade única. Contudo, conforme alertam Hang e van Weezel (2007), ela se refere a 

distintas formas de comunicação, o que incluiria revistas, jornais, rádio, televisão, outdoors, 

videogames e jogos de computador, por exemplo. Para esses autores, o ponto essencial da mídia 

é que ela pode ser usada para armazenar ou fornecer informações para a massa. 

Assim como para a pesquisa acadêmica, em que o empreendedorismo não se limita a 

uma ação ou evento único (Matlay, 2005), para a mídia de massa ao termo também são 

atribuídos diferentes sentidos (Dias & Wetzel, 2010). A partir da análise de 86 reportagens de 

uma reconhecida revista de negócios nacional durante a década de 1990, Dias e Wetzel (2010) 

concluíram que o empreendedorismo é retratado na mídia de forma elástica, adaptável aos 

interesses de cada matéria, porém converge para o sentido de empoderamento do empreendedor 

e dos empresários em geral. 

Ao definir empreendedorismo, as matérias analisadas pelos autores depositavam 

considerável foco sobre a abertura de negócio (que visa lucro) e o empreendedor era retratado 

como um sujeito com características distintivas, fossem naturais ou adquiridas, tais como visão 

de mundo especial, capaz de vislumbrar oportunidades que outras pessoas não conseguiriam. 

Foram identificados seis grupos para as reportagens: “conjuntura econômica”, “aspectos 

culturais e históricos”, “dicas de gestão”, “oportunidades” (para quem quer abrir uma empresa), 

“o papel das boas ideias” (e como começar um negócio sem uma) e “definições para 

empreendedor” (Dias & Wetzel; 2010). 

Na década seguinte, entre 2004 e 2009, Costa et al. (2012) conduziram estudo similar 

em três revistas de negócios nacionais, incluindo aquelas cujas reportagens haviam sido 

analisadas por Dias e Wetzel (2010) na década anterior. O foco depositado por estes autores foi 



                                                    

 

na análise dos conteúdos discursivos, enquanto aqueles se utilizaram da análise crítica do 

discurso. Os resultados da pesquisa de Costa et al. (2012) foram similares aos de Dias e Wetzel 

(2010) ao: a) identificar o empreendedor como sujeito diferenciado, “com características 

capazes de promover resultados que expressam sucesso empresarial” (p. 368), quase um herói; 

b) representar os empreendedores como indivíduos com capacidade de controlar incertezas e 

imprevisibilidades; c) associar o empreendedorismo a soluções simples, guias, fórmulas e 

“receitas” e, portanto, o sucesso estaria atrelado às características pessoais dos empreendedores 

e sua capacidade de gestão. 

A disseminação de histórias de sucesso, de feitos heroicos de gestores, de novas 

tecnologias e de conselhos para o sucesso empresarial por meio de “gurus” estaria relacionada, 

segundo Wood Junior e Paula (2006), à cultura do pop management, disseminada no Brasil a 

partir dos anos 1980. De acordo com os autores, a mídia de negócios auxiliaria na popularização 

e legitimação dessa cultura, por meio de uma versão mais leve e divertida e com forte apelo 

popular, por meio de informações sintéticas e de fácil assimilação, com foco em componentes 

mercadológicos. Tal estímulo ao “culto à excelência” também foi constatado por Dias et al. 

(2007), em análise à retratação das executivas e proprietárias de negócios por duas revistas de 

negócios, uma nacional e outra internacional. 

Assim como na pesquisa de Wood Junior e Paula (2006), as autoras concluíram que as 

reportagens apresentavam tom elogioso às empreendedoras e executivas bem-sucedidas. O 

foco, assim como os das pesquisas anteriores mencionadas neste trabalho, era depositado sobre 

o sujeito, desconsiderando-se os aspectos contextuais, socioeconômicos e, especialmente, os 

fracassos (Dias et al., 2007; Dias & Wetzel, 2010; Wood Junior & Paula, 2006). Já em anos 

mais recentes, entre 2016 e 2019, Santos et al. (2020) mapearam reportagens divulgadas na 

internet sobre um tema específico, o “empreendedorismo de palco”. 

Embora seguindo uma linha um pouco diferente dos estudos anteriores, os resultados da 

investigação vão ao encontro dos demais. Ou seja, os autores perceberam que as reportagens 

remetiam ao sucesso rápido, com discursos que não condizem com a realidade e os desafios da 

prática empreendedora, havendo um distanciamento de ferramentas concretas, conhecimento 

de mercado, dentre outros aspectos essenciais para o empreendedorismo (Santos et al., 2020). 

E mesmo para o empreendedorismo social, cujas definições consideram a procura em 

solucionar problemáticas sociais (Vásquez, & Dávila, 2008), a mídia mantém a forma de 

retratação, apresentando as ações empreendedoras como algo extremamente benéfico para a 

sociedade em geral (Casaqui, 2017). 

Com isso, a partir do que foi discutido nesse referencial, utiliza-se de alguns 

pressupostos para a condução da pesquisa apresentada neste artigo: a) o empreendedorismo é 

retratado pela mídia de negócios sob o holofote dos empreendedores, cujo perfil diferenciado e 

ações exitosas recebem ênfase em tom elogioso; b) os contextos nos quais as ações 

empreendedoras ocorrem são desconsiderados pelas matérias; c) a maior parte das matérias 

focam nos componentes mercadológicos e em negócios que visam lucram; d) a ação 

empreendedora é retratada como algo positivo, sem se considerar os desafios ou dificuldades 

impostas pelo processo; e) é recorrente a apresentação de dicas e fórmulas, além de conselhos 

de gurus, sobre como alcançar o sucesso; e f) as reportagens focam em temas do momento, de 

forma sintética e de fácil assimilação. A próxima seção apresenta os procedimentos 

metodológicos da pesquisa, seguida pelos resultados e conclusão.  

 



                                                    

 

3          Metodologia  

Esta pesquisa possui caráter aplicado e pode ser classificada como quantitativa e 

qualitativa, exploratória, longitudinal e com uso de dados secundários (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2009). O estudo adotou a modelagem de tópicos para a análise textual (Dimaggio, 

Nag, & Blei, 2013), técnica que já esteve presente em trabalhos prévios de empreendedorismo 

(Chandra, Jiang, & Wang, 2016).   

Buscando atingir o objetivo proposto, isto é, descrever como o empreendedorismo é 

retratado na mídia nacional, optou-se por analisar as matérias publicadas pelo jornal Folha de 

São Paulo, que, de acordo com Vannuchi (2018) e dados do Instituto Verificador de Circulação 

(Folha, 2021), trata-se do periódico não-científico de maior circulação (impressa e digital) no 

Brasil. Para possibilitar o acesso às matérias, foi realizada a assinatura do jornal no período de 

análise. Desse modo, os dados secundários possuem natureza não estruturada em formato 

documental (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).  

O levantamento das matérias foi realizado por meio do mecanismo de busca da página, 

disponível no portal eletrônico da Folha, inserindo-se os seguintes termos: 

“empreendedorismo” e “empreendedor”. O recorte temporal de janeiro de 2019 até dezembro 

de 2021 foi definido, considerando-se os objetivos específicos da pesquisa. Ressalta-se que 

análises preliminares foram realizadas no sentido de incluir a palavra “empreender”. No 

entanto, optou-se por eliminar esta palavra-chave, uma vez que coletava quantidade expressiva 

de matérias com assuntos diversos ao tema foco da análise, devido a expressões como 

“empreender esforços”.    

A partir da reunião das reportagens do período de 2019 até setembro de 2021, foram 

obtidas 2.844 matérias. Após as filtragens para a exclusão dos dados que se repetiam e de 

palavras que influenciavam o resultado, restaram 2.312 matérias jornalísticas. O passo seguinte 

consistiu em realizar  a divisão das reportagens por período.Para a análise, foi utilizada a 

modelagem de tópicos (topic modeling) do modelo de análise textual Structural Topic Model 

(STM) - Modelagem de Tópico Estrutural (Roberts, Stewart, & Tingley, 2019), com suporte do 

pacote stm dos softwares livres R e RStudio.  

A modelagem de tópicos consiste em um processo automatizado para organização e 

agrupamentos de um grande número de dados textuais. O algoritmo utilizado proporcionou a  

construção de tópicos interpretáveis dos textos, possibilitando a avaliação das influências dos 

agrupamentos de palavras em relação aos documentos pesquisados (Dimaggio et al., 2013). 

Desse modo, foi possível examinar uma gama maior de dados que não seria possível analisar 

manualmente, além de minimizar possíveis vieses, possibilitando identificar padrões inéditos 

na base de dados construída a partir da extração realizada (Dimaggio et al., 2013). A STM  

permitiu estimar a relação dos metadados disponíveis, por meio de uma associação 

probabilística com os possíveis tópicos descobertos a partir dos documentos (Roberts, Stewart, 

& Tingley, 2019).  

Após uma rodada preliminar de análises, foi observado que determinadas colunas do 

jornal, como a “Painel SA” e “Empreendedor Social”, traziam dados que poderiam representar 

vieses para o estudo. Isso porque, a palavra buscada na ferramenta do site podia ser referente a 

qualquer parte da coluna, como a descrição dos colunistas, e não somente ao conteúdo do título 

ou do corpo da matéria. Desse modo, algumas reportagens que eram escritas por 

empreendedores, também eram selecionadas na busca, mesmo que o assunto da notícia não 



                                                    

 

fosse sobre empreendedorismo. Para minimizar essa problemática, decidiu-se realizar o 

recolhimento das keywords (palavras-chaves), localizado no código html das notícias.  

 Após esse tratamento, todos os tópicos foram refeitos e houve a percepção de menos 

interferências. As análises foram realizadas em uma divisão semestral: 1° semestre de 2019, 2° 

semestre de 2019, 1° semestre de 2020, 2° semestre de 2020, 1° semestre de 2021 e 2° semestre 

de 2021.  

          Após todos os tratamentos, a amostra resultante foi composta por 1.288 reportagens. 

Optou-se por aplicar a STM de modo a manter cinco tópicos para cada divisão de período 

descrito anteriormente, no intervalo entre 2019 e 2021.  

Em sequência, objetivando realizar uma análise qualitativa dos conteúdos das matérias 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009), a fim de ser possível comparar os resultados da presente 

pesquisa com a literatura disponível sobre “empreendedorismo na mídia”, procedeu-se a um 

último passo. Os resultados da modelagem de tópicos possibilitou identificar a relevância de 

cada matéria, a partir dos dados globais da base construída. Deste modo, foram selecionadas de 

maneira aleatória em cada tópico (temática das matérias) identificado, por meio da função 

“sample” do R, 30 dentre as 429 matérias que apresentavam relevância maior que 80% para o 

tópico 
 

4          Resultados e Discussões 

A Figura 2 ilustra a quantidade de reportagens publicadas ao longo do tempo. Percebe-

se que o período em que houve maior número de matérias sobre empreendedorismo foi durante 

o 1° semestre de 2020, já durante a pandemia, com o total de 276 notícias. O período com menor 

quantidade de matérias publicadas foi o primeiro semestre de 2019, com 86 reportagens. 

Contudo, não foi possível identificar os fatores que refletiram na diferença deste período para 

os demais. Observa-se que houve um aumento, ainda que não tão considerável, no número de 

publicações no período da pandemia, com algumas oscilações. 

 

 

Figura 2. Quantidade de matérias por período  
Fonte: elaborada pelos autores. 

 



                                                    

 

Conforme relatado na seção metodológica, as matérias foram classificadas em tópicos, 

por meio da STM. Cada um dos tópicos foi nomeado pela análise dos autores, de acordo com o 

assunto principal das matérias associadas, sendo eles: Comportamento empreendedor; 

Mudanças em tendências sociais; Empreendedorismo e inclusão de minorias; 

Empreendedorismo de impacto social; Premiação e empreendedorismo social; Ações de 

incentivo ao empreendedorismo; Doações e solidariedade; Educação e empreendedorismo; 

Ações empreendedoras para enfrentamento da pandemia; e Não identificado. 

 A Figura 3 ilustra os principais tópicos, organizados em ordem decrescente de aparição 

por período. Observa-se que o tópico “Comportamento empreendedor” figura como principal 

em quatro, dos seis períodos analisados. Houve destaque para “Ações empreendedoras para 

enfrentamento da pandemia” no 1º semestre de 2021. Por outro lado, “Premiações e 

empreendedorismo social” se manteve como tópico com menor número de publicações, mas 

com presença em cinco dos seis períodos. 

 
Figura 3. Quantidade de reportagens por tópicos 
Fonte: elaborada pelos autores. 

Como mencionado na seção metodológica, uma seleção aleatória das reportagens 

contidas em cada tópico foi realizada, a fim de validar as nomenclaturas propostas para cada 

grupo e possibilitar o alcance do segundo objetivo específico. Desse modo, a Tabela 1 apresenta 

o nome do tópico, sua descrição e exemplos de reportagens.  

Tabela 1 
Descrição dos tópicos   

Tópicos Descrição Exemplo de Reportagens da Busca Aleatória 

Comportamento 

empreendedor 

Tópico composto por matérias que 

geralmente descrevem estratégias que podem 

ser adotadas por empreendedores e 

Títulos: “Franquias de pequeno porte conquistam espaço no 

mercado com custos mais baixos” Data:22/06/2019 Link: 

https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2019/06/franquias-

https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2019/06/franquias-de-pequeno-porte-conquistam-espaco-no-mercado-com-custos-mais-baixos.shtml


                                                    

 

empreendimentos no intuito de alcançar 

maiores resultados. 

de-pequeno-porte-conquistam-espaco-no-mercado-com-

custos-mais-baixos.shtml  

“Para vender pelas redes, conhecer seu público é mais 

importante que ter seguidores” Data:23/05/2020 

Link:https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2020/05/para-

vender-pelas-redes-conhecer-seu-publico-e-mais-

importante-que-ter-seguidores.shtml  

“Pequeno empresário recorre a redes de networking para 

enfrentar solidão”Data:28/03/2021 

Links:https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2021/03/peque

no-empresario-recorre-a-redes-de-networking-para-

enfrentar-

solidao.shtml#:~:text=Eu%20n%C3%A3o%20tenho%20fu

ncion%C3%A1rios%2C%20porque,amizade%2C%20solida

riedade%E2%80%9D%2C%20diz  

“Responda essas perguntas e descubra onde seu negócio 

falhou antes de recomeçar” Data:14/12/2019 Link: 

https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2019/12/responda-

essas-perguntas-e-descubra-onde-seu-negocio-falhou-antes-

de-recomecar.shtml  

“ Como evitar que a live da sua empresa seja um fiasco” 

Data:09/07/2020 Link: 

https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2020/07/como-evitar-

que-a-live-da-sua-empresa-seja-um-

fiasco.shtml#:~:text=%C3%89%20preciso%20buscar%20se

r%20relevante,o%20tema%20a%20ser%20tratado  

“Trabalhar por conta própria é a saída para quase 25 

milhões de pessoas” Data:12/10/2021 

Link:https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/traba

lhar-por-conta-propria-e-a-saida-para-quase-25-milhoes-de-

pessoas.shtml#:~:text=Desemprego%20bateu%20recordes

%20durante%20a%20pandemia%20de%20Covid%2D19&t

ext=A%20divulga%C3%A7%C3%A3o%20mensal%20de

%20julho,foi%20de%2017%2C6%25  

 

Mudanças em 

tendências sociais 

Esse tópico expõe as matérias que tratam 

sobre as transformações envolvendo temas 

como a sustentabilidade, tecnologia, novos 

modelos de trabalho, pandemia, desigualdade 

e a relação com o empreendedorismo. Nele, 

por exemplo, encontramos reportagem que 

falam das consequências advindas da 

pandemia e as ações criadas para lidar com 

ela, as novas tecnologias e projetos para um 

desenvolvimento sustentável e as dificuldades 

que envolvem o empreendedorismo. 

 

Títulos:  “Abrale dá certificados a parceiros que investem 

na vida” Data: 04/03/2020 

Link:https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/20

20/03/abrale-da-certificados-a-parceiros-que-investem-na-

vida.shtml  

“Quinze brasileiros são reconhecidos como Jovens 

Transformadores pela Ashoka” Data:08/03/2021 Link: 

https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2021/0

3/quinze-brasileiros-sao-reconhecidos-como-jovens-

transformadores-pela-ashoka.shtml  

“ O planeta reclama com muitas dores” Data: 21/10/2019 

Link:https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/20

19/10/o-planeta-reclama-com-muitas-

dores.shtml#:~:text=O%20reclamar%20do%20planeta%20

%C3%A9,que%20e%20como%20nos%20relacionamos  

“ O que uma agenda telefônica atualizada tem a ver com os 

impactos da pandemia na educação?” Data:09/11/2021 

Link:h0alttps://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial

/2021/11/o-que-uma-agenda-telefonica-atualizada-tem-a-

ver-com-os-impactos-da-pandemia-na-

educacao.shtml#:~:text=Al%C3%A9m%20de%20diminuir

%20as%20barreiras,o%2uno%20e%20seus%20familiares  

https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2019/06/franquias-de-pequeno-porte-conquistam-espaco-no-mercado-com-custos-mais-baixos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2019/06/franquias-de-pequeno-porte-conquistam-espaco-no-mercado-com-custos-mais-baixos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2020/05/para-vender-pelas-redes-conhecer-seu-publico-e-mais-importante-que-ter-seguidores.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2020/05/para-vender-pelas-redes-conhecer-seu-publico-e-mais-importante-que-ter-seguidores.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2020/05/para-vender-pelas-redes-conhecer-seu-publico-e-mais-importante-que-ter-seguidores.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2021/03/pequeno-empresario-recorre-a-redes-de-networking-para-enfrentar-solidao.shtml#:~:text=Eu%20n%C3%A3o%20tenho%20funcion%C3%A1rios%2C%20porque,amizade%2C%20solidariedade%E2%80%9D%2C%20diz
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2021/03/pequeno-empresario-recorre-a-redes-de-networking-para-enfrentar-solidao.shtml#:~:text=Eu%20n%C3%A3o%20tenho%20funcion%C3%A1rios%2C%20porque,amizade%2C%20solidariedade%E2%80%9D%2C%20diz
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2021/03/pequeno-empresario-recorre-a-redes-de-networking-para-enfrentar-solidao.shtml#:~:text=Eu%20n%C3%A3o%20tenho%20funcion%C3%A1rios%2C%20porque,amizade%2C%20solidariedade%E2%80%9D%2C%20diz
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2021/03/pequeno-empresario-recorre-a-redes-de-networking-para-enfrentar-solidao.shtml#:~:text=Eu%20n%C3%A3o%20tenho%20funcion%C3%A1rios%2C%20porque,amizade%2C%20solidariedade%E2%80%9D%2C%20diz
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2021/03/pequeno-empresario-recorre-a-redes-de-networking-para-enfrentar-solidao.shtml#:~:text=Eu%20n%C3%A3o%20tenho%20funcion%C3%A1rios%2C%20porque,amizade%2C%20solidariedade%E2%80%9D%2C%20diz
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2021/03/pequeno-empresario-recorre-a-redes-de-networking-para-enfrentar-solidao.shtml#:~:text=Eu%20n%C3%A3o%20tenho%20funcion%C3%A1rios%2C%20porque,amizade%2C%20solidariedade%E2%80%9D%2C%20diz
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2019/12/responda-essas-perguntas-e-descubra-onde-seu-negocio-falhou-antes-de-recomecar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2019/12/responda-essas-perguntas-e-descubra-onde-seu-negocio-falhou-antes-de-recomecar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2019/12/responda-essas-perguntas-e-descubra-onde-seu-negocio-falhou-antes-de-recomecar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2020/07/como-evitar-que-a-live-da-sua-empresa-seja-um-fiasco.shtml#:~:text=%C3%89%20preciso%20buscar%20ser%20relevante,o%20tema%20a%20ser%20tratado
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2020/07/como-evitar-que-a-live-da-sua-empresa-seja-um-fiasco.shtml#:~:text=%C3%89%20preciso%20buscar%20ser%20relevante,o%20tema%20a%20ser%20tratado
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2020/07/como-evitar-que-a-live-da-sua-empresa-seja-um-fiasco.shtml#:~:text=%C3%89%20preciso%20buscar%20ser%20relevante,o%20tema%20a%20ser%20tratado
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2020/07/como-evitar-que-a-live-da-sua-empresa-seja-um-fiasco.shtml#:~:text=%C3%89%20preciso%20buscar%20ser%20relevante,o%20tema%20a%20ser%20tratado
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/trabalhar-por-conta-propria-e-a-saida-para-quase-25-milhoes-de-pessoas.shtml#:~:text=Desemprego%20bateu%20recordes%20durante%20a%20pandemia%20de%20Covid%2D19&text=A%20divulga%C3%A7%C3%A3o%20mensal%20de%20julho,foi%20de%2017%2C6%25
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/trabalhar-por-conta-propria-e-a-saida-para-quase-25-milhoes-de-pessoas.shtml#:~:text=Desemprego%20bateu%20recordes%20durante%20a%20pandemia%20de%20Covid%2D19&text=A%20divulga%C3%A7%C3%A3o%20mensal%20de%20julho,foi%20de%2017%2C6%25
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/trabalhar-por-conta-propria-e-a-saida-para-quase-25-milhoes-de-pessoas.shtml#:~:text=Desemprego%20bateu%20recordes%20durante%20a%20pandemia%20de%20Covid%2D19&text=A%20divulga%C3%A7%C3%A3o%20mensal%20de%20julho,foi%20de%2017%2C6%25
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/trabalhar-por-conta-propria-e-a-saida-para-quase-25-milhoes-de-pessoas.shtml#:~:text=Desemprego%20bateu%20recordes%20durante%20a%20pandemia%20de%20Covid%2D19&text=A%20divulga%C3%A7%C3%A3o%20mensal%20de%20julho,foi%20de%2017%2C6%25
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/trabalhar-por-conta-propria-e-a-saida-para-quase-25-milhoes-de-pessoas.shtml#:~:text=Desemprego%20bateu%20recordes%20durante%20a%20pandemia%20de%20Covid%2D19&text=A%20divulga%C3%A7%C3%A3o%20mensal%20de%20julho,foi%20de%2017%2C6%25
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/trabalhar-por-conta-propria-e-a-saida-para-quase-25-milhoes-de-pessoas.shtml#:~:text=Desemprego%20bateu%20recordes%20durante%20a%20pandemia%20de%20Covid%2D19&text=A%20divulga%C3%A7%C3%A3o%20mensal%20de%20julho,foi%20de%2017%2C6%25
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/03/abrale-da-certificados-a-parceiros-que-investem-na-vida.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/03/abrale-da-certificados-a-parceiros-que-investem-na-vida.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/03/abrale-da-certificados-a-parceiros-que-investem-na-vida.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2021/03/quinze-brasileiros-sao-reconhecidos-como-jovens-transformadores-pela-ashoka.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2021/03/quinze-brasileiros-sao-reconhecidos-como-jovens-transformadores-pela-ashoka.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2021/03/quinze-brasileiros-sao-reconhecidos-como-jovens-transformadores-pela-ashoka.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2019/10/o-planeta-reclama-com-muitas-dores.shtml#:~:text=O%20reclamar%20do%20planeta%20%C3%A9,que%20e%20como%20nos%20relacionamos
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2019/10/o-planeta-reclama-com-muitas-dores.shtml#:~:text=O%20reclamar%20do%20planeta%20%C3%A9,que%20e%20como%20nos%20relacionamos
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2019/10/o-planeta-reclama-com-muitas-dores.shtml#:~:text=O%20reclamar%20do%20planeta%20%C3%A9,que%20e%20como%20nos%20relacionamos
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2019/10/o-planeta-reclama-com-muitas-dores.shtml#:~:text=O%20reclamar%20do%20planeta%20%C3%A9,que%20e%20como%20nos%20relacionamos
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2021/11/o-que-uma-agenda-telefonica-atualizada-tem-a-ver-com-os-impactos-da-pandemia-na-educacao.shtml#:~:text=Al%C3%A9m%20de%20diminuir%20as%20barreiras,o%20aluno%20e%20seus%20familiares
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2021/11/o-que-uma-agenda-telefonica-atualizada-tem-a-ver-com-os-impactos-da-pandemia-na-educacao.shtml#:~:text=Al%C3%A9m%20de%20diminuir%20as%20barreiras,o%20aluno%20e%20seus%20familiares
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2021/11/o-que-uma-agenda-telefonica-atualizada-tem-a-ver-com-os-impactos-da-pandemia-na-educacao.shtml#:~:text=Al%C3%A9m%20de%20diminuir%20as%20barreiras,o%20aluno%20e%20seus%20familiares
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2021/11/o-que-uma-agenda-telefonica-atualizada-tem-a-ver-com-os-impactos-da-pandemia-na-educacao.shtml#:~:text=Al%C3%A9m%20de%20diminuir%20as%20barreiras,o%20aluno%20e%20seus%20familiares
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2021/11/o-que-uma-agenda-telefonica-atualizada-tem-a-ver-com-os-impactos-da-pandemia-na-educacao.shtml#:~:text=Al%C3%A9m%20de%20diminuir%20as%20barreiras,o%20aluno%20e%20seus%20familiares


                                                    

 

Empreendedorismo 

e inclusão de 

minorias 

Indica matérias sobre projetos 

empreendedores e sociais envolvendo as 

populações mais vulneráveis socialmente, 

como as mulheres, os negros, lgbtqia+ e 

pessoas de baixa renda, apresentando também 

as suas superações em frente às desigualdades 

e no meio empreendedor. 

 

    Títulos: “Campanha mostra presença feminina nas lutas 

por direitos sociais” Data:28/01/2019 Link: 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/campanha

-mostra-presenca-feminina-nas-lutas-por-direitos-

sociais.shtml  

“ Grupo cria carroça elétrica para ajudar catadores com 

dificuldades físicas” Data:13/08/2020 

Link:https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/20

20/08/grupo-cria-carroca-eletrica-para-ajudar-catadores-

com-dificuldades-

fisicas.shtml#:~:text=Para%20diminuir%20o%20desgaste%

20de,empresas%2C%20carro%C3%A7as%20e%20triciclos

%20el%C3%A9tricos  

“Ator vira padeiro e usa negócio para discutir questões 

LGBTQIA+” Data:26/08/2021 Links: 

https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2021/08/ator-vira-

padeiro-e-usa-negocio-para-discutir-questoes-

lgbtqia.shtml#:~:text=A%20ideia%20de%20batizar%20a,%

2C%20intersexuais%2C%20assexuais%20e%20outras  

Empreendedorismo 

de impacto social 

Retrata notícias sobre empreendedorismo que 

gera alguma transformação social, indicando 

ações voltadas para a criação de negócios de 

impacto social. 

Títulos: “Regulamento do Troféu Grão” Data:20/03/2019 

Link: 

https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2019/0

3/regulamento-do-trofeu-grao.shtml 

 

“Organização oferece 360 vagas gratuitas para curso online 

de programação” Data:26/05/2021 Link: 

https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2021/0

5/organizacao-oferece-360-vagas-gratuitas-para-curso-

online-de-programacao.shtml  

“Desafio de turismo sustentável leva 65 iniciativas à 

semifinal” Data:10/10/2020 

Link:https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/20

20/10/desafio-de-turismo-sustentavel-leva-65-iniciativas-a-

semifinal.shtml  

“Programa disponibiliza R$ 1 milhão em apoio a iniciativas 

comunitárias no país”Data:13/12/2021 Link: 

https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2021/1

2/programa-disponibiliza-r-1-milhao-em-apoio-a-

iniciativas-comunitarias-no-

pais.shtml#:~:text=O%20Programa%20Transformando%20

Territ%C3%B3rios%2C%20iniciativa,de%20impacto%20c

omunit%C3%A1rio%20no%20pa%C3%ADs  

  

Premiação e 

empreendedorismo 

social 

Contém matérias que tratam sobre 

premiações, competições e eventos nacionais 

e internacionais sobre o empreendedorismo, 

mostrando ainda notícias referentes aos 

movimentos do empreendedorismo social, 

suas ações e consequências. 

Títulos: “ Espírito Público abre inscrições para segunda 

edição do prêmio” Data:25/03/2019 

Link:https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/20

19/03/espirito-publico-abre-inscricoes-para-segunda-

edicao-do-premio.shtml   

“  Plataforma conecta startups e patrocinadores para reduzir 

impactos da pandemia” Data:26/06/2020 

Link:https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/20

20/06/plataforma-conecta-startups-e-patrocinadores-para-

reduzir-impactos-da-pandemia.shtml  

“ Líder de negócio social de impacto em reciclagem é o 

Empreendedor Social do ano” Data:04/11/2019 

Link:https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/20

19/11/lider-de-negocio-social-de-impacto-em-reciclagem-e-

o-empreendedor-social-do-ano.shtml  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/campanha-mostra-presenca-feminina-nas-lutas-por-direitos-sociais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/campanha-mostra-presenca-feminina-nas-lutas-por-direitos-sociais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/campanha-mostra-presenca-feminina-nas-lutas-por-direitos-sociais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/08/grupo-cria-carroca-eletrica-para-ajudar-catadores-com-dificuldades-fisicas.shtml#:~:text=Para%20diminuir%20o%20desgaste%20de,empresas%2C%20carro%C3%A7as%20e%20triciclos%20el%C3%A9tricos
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/08/grupo-cria-carroca-eletrica-para-ajudar-catadores-com-dificuldades-fisicas.shtml#:~:text=Para%20diminuir%20o%20desgaste%20de,empresas%2C%20carro%C3%A7as%20e%20triciclos%20el%C3%A9tricos
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/08/grupo-cria-carroca-eletrica-para-ajudar-catadores-com-dificuldades-fisicas.shtml#:~:text=Para%20diminuir%20o%20desgaste%20de,empresas%2C%20carro%C3%A7as%20e%20triciclos%20el%C3%A9tricos
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“ Webinário debate papel desempenhado pelo 

empreendedorismo social na pandemia”12/02/2020 

Link:https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2020/

12/webinario-debate-papel-desempenhado-pelo-

empreendedorismo-social-na-pandemia.shtml  

“Empreendedor Social: vote e apoie Aceleradora dos 

Parças” Data:09/11/2021 Link: 

https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2021/1

1/empreendedor-social-vote-e-apoie-a-aceleradora-dos-

parcas.shtml#:~:text=A%20Aceleradora%20dos%20Par%C

3%A7as%20%C3%A9,tem%20Drauzio%20Varella%20co

mo%20padrinho  

 

 

 

Ações de incentivo 

ao 

empreendedorismo 

Apresenta notícias que descrevem ações que 

demonstram diferentes incentivos para o 

comportamento empreendedor, como 

programas sociais e atividades 

governamentais. 

 

Títulos: “Do Jardim Ângela a Londres: DJ vira 

empreendedor na quebrada” Data:04/06/2019 Link: 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/redesocial/2019/06/

do-jardim-angela-a-londres-dj-vira-empreendedor-na-

quebrada.shtml  

Doações e 

solidariedade  

Compreende matérias que falam sobre 

diferentes ações sociais envolvendo doações 

para públicos com algum tipo de necessidade, 

seja alimentar e/ou de saneamento básico, no 

qual, muitas dessas ações estão envolvidas 

com as consequências da pandemia de covid-

19. 

Títulos: “Marcas de limpeza e higiene doam produtos, EPIs 

e até lavagem de roupa na pandemia” Data:23/06/2020 

Link:https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/20

20/06/marcas-de-limpeza-e-higiene-doam-produtos-epis-e-

ate-lavagem-de-roupa-na-pandemia.shtml  

“ONGs, empresas e sociedade se unem contra fome que 

cresce em momento crítico da pandemia” Data:07/04/2021 

Link: 

https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2021/0

4/ongs-empresas-e-sociedade-se-unem-contra-fome-que-

cresce-em-momento-critico-da-pandemia.shtml  

“ Iniciativas de amparo a pessoas com câncer promovem 

bazar e exposição em SP” Data:19/09/2019 

Link:https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/20

19/09/iniciativas-de-amparo-a-pessoas-com-cancer-

promovem-bazar-e-exposicao-em-sp.shtml  

“ONG doa alimentos para mais de 2 milhões de brasileiros” 

Data:05/09/2020 

Link:https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/20

20/09/ong-doa-alimentos-para-mais-de-2-milhoes-de-

brasileiros.shtml 

Educação e 

empreendedorismo 

Contém reportagens que apresentam foco na 

educação empreendedora, como informações 

sobre cursos, investimentos em projetos 

escolares e sociais e as transformações 

referentes à educação no país. 

 

Títulos: “USP, Unicamp e UFMG são as universidades mais 

empreendedoras do Brasil” Data:22/10/2019 

Link:https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/20

19/10/usp-unicamp-e-ufmg-sao-as-universidades-mais-

empreendedoras-do-brasil.shtml  

Ações 

empreendedoras 

para enfrentamento 

da pandemia 

Expõe notícias que apresentam diferentes 

relatos de ideias de empreendedores sociais 

que colocadas em práticas mitigaram certos 

resultados da pandemia ou foram relevantes 

de alguma forma..    

 

Título: “ 'Racionei comida para as crianças até que a cesta 

digital chegou', diz mãe de quatro crianças” 

Data:27/01/2021 Link: 

https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2021/0

1/racionei-comida-para-as-criancas-ate-que-a-cesta-digital-

chegou-diz-mae-de-quatro-criancas.shtml  
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Não identificado Exibe reportagens com temáticas diversas 

que não permitem identificar uma 

congruência entre elas a ponto de destacar 

uma temática única e comum a todas. 

Títulos: “O apocalipse moderno são as viroses; e o pior está 

por vir” Data:20/03/2020 

Link:https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/20

20/03/o-apocalipe-moderno-sao-as-viroses-e-o-pior-esta-

por-vir.shtml  

 Fonte: elaborada pelos autores. 

Analisando-se as matérias presentes no tópico “Comportamento empreendedor”,  

verifica-se que a disseminação de conselhos para o sucesso empresarial por meio de “gurus” 

ainda persiste, assim como apontaram Wood Junior e Paula (2006),  Dias e Wetzel (2010) e  

Costa et al. (2012) em estudos anteriores. Por exemplo, na notícia “Para vender pelas redes, 

conhecer seu público é mais importante que ter seguidores” são apresentadas recomendações 

de como o empreendedor precisa gerir suas redes sociais para manter um contato maior com 

seus clientes. Em “Responda essas perguntas e descubra onde seu negócio falhou antes de 

recomeçar” são elencadas questões criadas por especialistas com a intenção de auxiliar na 

reflexão dos empreendedores em uma autoavaliação pós fracasso. Nela, uma lista de perguntas 

é apresentada: “Fiz tudo que era possível?”, “Olhei para o mercado?”, “Eu tinha objetivos?”, 

“Atendia bem os clientes?”, entre outras.   

As demais reportagens, devido à pandemia, descreveram dicas que as empresas 

poderiam adotar para se reinventar ao longo do período de isolamento social, no intuito de 

manter o seu funcionamento. Orientações para o sucesso na reprodução de lives, cujo objetivo 

era garantir a manutenção de uma exposição dos produtos mesmo durante a quarentena (“Como 

evitar que a live da sua empresa seja um fiasco”), é um exemplo. A matéria “Trabalhar por 

conta própria é a saída para quase 25 milhões de pessoas”, por conseguinte, indica que o 

crescimento recorde do número de trabalhadores por contra própria, formais ou informais, 

tornou-se a solução para os brasileiros devido à instabilidade econômica, principalmente sob a 

dificuldade de se estabelecer em um trabalho formal. Portanto, conforme ilustra a Figura 3, as 

matérias sobre o comportamento dos empreendedores, como caminho para o enfrentamento de 

dificuldades são as mais frequentes, com descrições de modelos que o empreendedor pode 

adotar para alcançar seus objetivos mais facilmente. 

No tópico “Mudanças em tendências sociais” são apresentadas reportagens que 

propõem a reflexão sobre mudanças de atitudes e a necessidade de ações sustentáveis e de 

inovações que culminam em reposicionamentos da ação empreendedora. Como caminhos, já 

no período pandêmico, são apresentados exemplos de projetos empreendedores voltados para a 

inovação social, como aqueles relatados nas notícias “Abrale dá certificados a parceiros que 

investem na vida” e “Quinze brasileiros são reconhecidos como Jovens Transformadores pela 

Ashoka”. Neste tópico também se encontram matérias que reforçam a necessidade de 

atualização de tecnologias educacionais, que se intensificou durante a pandemia - reportagem 

“O que uma agenda telefônica atualizada tem a ver com os impactos da pandemia na educação”.   

Em “Empreendedorismo e inclusão de minorias” as notícias apontam para relatos 

descritivos de pessoas pertencentes a grupos sociais minoritários que impactaram ou foram 

impactadas por atitudes ou projetos sociais empreendedores. Dentre os conteúdos das 

reportagens estão programas sociais que buscam enfatizar a participação das mulheres em 

diferentes segmentos, dentre eles o empreendedorismo (“Campanha mostra presença feminina 

nas lutas por direitos sociais”), programas empreendedores que visam a inclusão de pessoas 

com deficiência em atividades geradoras de renda (“Grupo cria carroça elétrica para ajudar 

catadores com dificuldades físicas”) e iniciativas que discutem e buscam a integração de 

https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/03/o-apocalipe-moderno-sao-as-viroses-e-o-pior-esta-por-vir.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/03/o-apocalipe-moderno-sao-as-viroses-e-o-pior-esta-por-vir.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/03/o-apocalipe-moderno-sao-as-viroses-e-o-pior-esta-por-vir.shtml


                                                    

 

pessoas LGBTQIA+ e envolvem a criação de negócios (“Ator vira padeiro e usa negócio para 

discutir questões LGBTQIA+”). Embora a ênfase na superação de dificuldades e no 

aproveitamento de oportunidades não seja novidade (Costa et al., 2012; Dias & Wetzel, 2010), 

a associação entre empreendedorismo e inclusão de minorias apresentada nas matérias é algo 

novo em relação aos resultados de estudos anteriores. 

Seguindo a linha dos efeitos positivos do empreendedorismo, o tópico 

“Empreendedorismo de impacto social” reúne matérias sobre organizações interessadas em 

produzir movimentos que geram impacto social, além de premiações relacionadas, considerado 

algo extremamente benéfico para a sociedade em geral, o que corrobora as indicações de 

Casaqui (2017). São relatados detalhes das ações desenvolvidas por diferentes organizações 

como, por exemplo, o oferecimento de cursos gratuitos voltados para a capacitação ao mercado 

de trabalho (“Organização oferece 360 vagas gratuitas para curso online de programação”) e 

doações para o desenvolvimento de bairros e cooperação comunitária (“Programa disponibiliza 

R$ 1 milhão em apoio a iniciativas comunitárias no país”). Nas notícias é possível identificar a 

repetição das palavras “impacto”,“transformação” e “inovação”.  

Em "Premiação e empreendedorismo social”, o tema predominante é a iniciativa  

promovida pela própria Folha de São Paulo, que premia ações de empreendedorismo social. 

Por isso, acredita-se que o tópico esteve presente em todos os anos, com exceção de 2021, e 

com crescimento no número de matérias no ano de 2020. Como exemplo, a maioria das ações 

premiadas em 2021 foram voltadas para operações criadas por empreendedores sociais que 

pretenderam mitigar as consequências acarretadas pelo vírus da Covid-19, em especial, as que 

envolviam ajuda humanitária e/ou que trouxessem legado pós pandemia. Por meio dessas 

matérias, novamente é possível observar o que foi destacado por Casaqui (2017), ao relatar que 

até mesmo no empreendedorismo social encontra-se o discurso extremamente positivo, no qual, 

os benéficos são sempre evidenciados em detrimento dos lados entendidos como negativos. 

Com relação às “Ações de incentivo ao empreendedorismo”, a matéria “Do Jardim 

Ângela a Londres: DJ vira empreendedor na quebrada”, publicada antes da pandemia de Covid-

19, enaltece a trajetória de um jovem pobre, ex-motoboy e morador da zona sul paulistana, 

região violenta da cidade, que encontrou no empreendedorismo o caminho para uma vida 

diferente. O empreendedor teve a oportunidade de participar do Programa Dice do British 

Council, que oferece apoio financeiro aos participantes, compartilhando sua experiência de 

empreendedorismo, a qual envolve a criação de uma aceleradora de negócios de impacto da 

periferia. Assim, percebe-se que, embora o tópico não tenha desconsiderado aspectos 

contextuais ou socioeconômicos, fracassos não foram mencionados, percebendo-se o tom 

elogioso de superação na narrativa (Dias & Wetzel, 2010; Laguía & Moriano, 2021; Radu & 

Redien-Collot, 2008).  

Por sua vez, todas as matérias apresentadas no tópico “Doações e solidariedade” 

foram consideradas pela própria Folha como estando relacionadas ao empreendedorismo social, 

possivelmente por relatarem ações solidárias de empresas privadas e organizações sociais. 

Somente uma delas datava do ano de 2019 e não apresentou relação com o período pandêmico. 

As outras três matérias apresentam teor semelhante, descrevendo detalhes sobre as ações de 

empreendimentos responsáveis diretamente por doações realizadas ou pela arrecadação de 

alimentos, produtos de limpeza, máscaras e álcool em gel direcionados à população carente 

afetada pelos efeitos econômicos da pandemia. Diferentemente da matéria publicada em 2019, 

que apenas mencionou doações por parte de “marcas importantes de roupas, calçados e 

acessórios”, essas matérias listaram os nomes dos empreendimentos envolvidos e as ações 



                                                    

 

realizadas por cada um, apontando, inclusive, os valores equivalentes das doações em reais. A 

retratação pelas matérias das ações empreendedoras com consideráveis benefícios para a 

sociedade reforça as conclusões de Casaqui (2017), acerca do empreendedorismo social na 

mídia. 

Seguindo a mesma linha, a matéria “'Racionei comida para as crianças até que a cesta 

digital chegou', diz mãe de quatro crianças”, inserida no principal tópico do 1º semestre de 2021 

(Figura 3), “Ações empreendedoras para enfrentamento da pandemia”,  relatou as ações de 

uma Organização não Governamental que foram essenciais para mudar a situação precária e de 

fome uma mãe da periferia e seus filhos passavam, além de outras famílias pelo país. O texto 

claramente engrandece as ações da ONG: “Na epidemia vivemos com o Bolsa-Família de R$ 

253,00 e com o auxílio emergencial do governo, de R$ 600,00 por mês, até 31 de dezembro. 

Mas a Gerando Falcões chegou bem antes. Chegou com ajuda 45 dias antes, graças a Deus.” 

Tópico que não aparece nos relatos de pesquisas anteriores, “Educação e 

empreendedorismo” figurava como um dos principais assuntos no ano anterior à pandemia. 

Contudo, não aparece entre os tópicos nos anos seguintes (Figura 3). A matéria analisada, “USP, 

Unicamp e UFMG são as universidades mais empreendedoras do Brasil” relatou o resultado do 

Ranking de Universidades Empreendedoras. Além de indicar o resultado, relacionado às ações 

empreendedoras das instituições de ensino que culminam em inovações para a sociedade, o 

texto apontou que as universidades presentes no topo da classificação também são responsáveis 

por formar, por meio da educação para o empreendedorismo, estudantes “aptos a resolver os 

problemas contemporâneos”, relacionando às práticas de inovação e impacto social.  

Por fim, ainda que outros textos mencionassem o termo “empreendedor” ou 

“empreendedorismo” não foi possível classificá-los em tópicos específicos, tendo sido inseridos 

em “Não identificado”. Por exemplo, a matéria “O apocalipse moderno são as viroses; e o pior 

está por vir” foi redigida por um médico e empreendedor social (socioambiental) e apresenta o 

relato crítico do profissional acerca das práticas da humanidade e do modelo de 

desenvolvimento que seriam, segundo ele, os responsáveis pela pandemia atual e, certamente, 

por outras futuras. O texto reforça a imagem de preocupação do empreendedor, sobretudo o 

social, com o bem estar comum.  

5 Conclusão 

Ao buscar analisar como o empreendedorismo é retratado pela mídia de massa no Brasil, 

o presente trabalho verificou que houve um aumento no número de matérias relacionadas ao 

tema publicadas durante o período da pandemia de Covid-19, comparativamente ao período 

imediatamente anterior. O principal tópico abordado foi “Comportamento empreendedor” e, 

em meio ao contexto pandêmico, matérias sobre “Ações empreendedoras para enfrentamento 

da pandemia” ganharam destaque. 

Ao analisar os tópicos e os exemplos de reportagens, percebeu-se que a temática tocante 

ao empreendedorismo social era frequente. Ademais, durante a pandemia as matérias passaram 

a atribuir maior ênfase às ações sociais de empresas, o foco sendo menor para os 

empreendedores, se comparado aos relatos presentes em pesquisas anteriores. Desta forma, o 

primeiro pressuposto deste estudo não se revelou totalmente verdadeiro, visto que o 

empreendedorismo não foi retratado pela mídia de negócios sob o holofote único dos 

empreendedores. Porém, o tom elogioso às ações desses indivíduos e das empresas 

mencionadas nas matérias permaneceu.  



                                                    

 

Verificou-se também que a imagem positiva do empreendedorismo foi mantida pela 

mídia, sendo desconsideradas as narrativas sobre as trajetórias e momentos de fracasso dos 

empreendedores, suportando o quarto pressuposto desta pesquisa. Por outro lado, 

diferentemente do que ocorreu em outros períodos, conforme relatos de estudos prévios, nem 

todas as matérias desconsideraram os aspectos contextuais, mesmo antes do período 

pandêmico. Portanto, o segundo pressuposto deste estudo não foi mantido. O destaque em 

grande parte das matérias para empreendimentos que não visam lucro foi de encontro ao 

pressuposto três, o negando. Por outro lado, a apresentação de dicas e fórmulas, além de 

conselhos de gurus (especialistas), sobre como alcançar o sucesso, em especial nos momentos 

complexos vividos pelos empreendedores durante a pandemia, se manteve entre os principais 

temas, confirmando o quinto pressuposto. Em relação a todos os tópicos analisados, mesmo em 

matérias mais extensas, a linguagem é simples, de fácil compreensão e foca em temas do 

momento, em coerência com o estilo jornalístico, corroborando o sexto pressuposto da 

pesquisa. Temáticas relacionadas à inclusão de minorias se revelaram novidade, pois não 

haviam sido mencionadas em análises prévias. 

Apesar de apresentar limitações, como a consulta a um único portal jornalístico e a 

análise de uma pequena amostra na etapa qualitativa, entende-se que os objetivos propostos 

pela pesquisa foram alcançados. Os resultados revelaram algumas particularidades, quando 

comparados àqueles das pesquisas conduzidas em revistas de negócios. Sugere-se que estudos 

futuros considerem outros portais jornalísticos e também as versões impressas dos periódicos, 

além de analisar se as mudanças na forma de retratar o empreendedorismo se manterão no 

período pós-pandêmico. 
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EMPREENDEDORISMO SOCIAL: ESTUDO EXPLORATÓRIO 

EM UMA ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS 

 
Resumo: O empreendedorismo social propõe soluções para diferentes problemas de exclusão 

social. A partir da revisão da literatura, percebe-se que suas iniciativas ocorrem em diferentes 

contextos sociais, econômicos e políticos. Esta pesquisa tem como objetivo analisar uma 

associação de artesãos como manifestação do empreendedorismo social. Trata-se de uma 

pesquisa exploratória e qualitativa. Os dados foram coletados por meio de observações e 

entrevistas com artesãs da associação e analisados através da análise de conteúdo. Os resultados 

demonstram que a geração de valor social ocorre nas ações da associação e a captura de parte 

desse valor social em valor econômico mostra que a organização gera receita. Do mesmo modo, 

a adoção de práticas comerciais e o modo como os recursos têm sido combinados para explorar 

a oportunidade percebida, evidenciam a incorporação do comportamento empreendedor pela 

associação e existência da relação entre setores. Por isso a organização pode ser classificada 

como um empreendimento social. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo Social. Organizações Sem Fins Lucrativos. Associação. 

 

1 Introdução 
 

O conceito de empreendedorismo social surgiu no final do século XX como uma das 

soluções para os problemas sociais enfrentados pela população mundial. Em um cenário de 

pobreza, exclusão socioeconômica e redução de investimentos públicos nas áreas sociais teve 

início um debate em busca de alternativas para o enfrentamento dessas questões (OLIVEIRA, 

2004; BOSE, 2012). O enriquecimento dessa discussão, no campo intelectual, se deu pela 

contribuição das ciências sociais, econômicas e políticas. Por parte da população, por sua vez, 

surgiram alternativas eficazes e inovadoras para o enfrentamento dessas questões sociais 

adversas como, por exemplo, as experiências no campo do empreendedorismo social (BOSE, 

2012; RIGUEIRO, 2014). 

Entretanto, além do termo empreendedorismo social, outras terminologias são também 

usadas para se referir a esse movimento. Um termo que vem sendo bastante usado é negócios 

de impacto, porém, negócios sociais e empresas sociais são outros exemplos também utilizados. 

Apesar da variedade de nomenclaturas, a junção de características comuns de iniciativas desse 

tipo levou os pesquisadores a aceitarem o termo empreendedorismo social como o mais 

apropriado, tendo em vista que contempla as ações desenvolvidas pela maioria delas 

(TISCOSKI; ROSELEN; COMINI, 2013; COMINI; BARKI; AGUIAR, 2012).   

Apesar de mais aceito, o conceito de empreendedorismo social não possui, ainda, uma 

definição clara e seus limites teóricos não estão definidos (DEES, 1998; ZAHRA et al. 2009; 

MAIR; MARTÍ, 2006; WEERAWADERNA; MORTI, 2006). Principalmente porque suas 

práticas derivam de dois movimentos distintos, o empreendedorismo comercial e os 

movimentos sociais (MAIR; MARTÍ, 2006; PEREDO; MCLEAN, 2006; ZAHRA et al. 2009; 

FISCHER; COMINI, 2012).  

Diante disso, a classificação de uma iniciativa dentro do campo do empreendedorismo 

social não é tão simples. Uma análise mais cuidadosa das atividades executadas pelo 

empreendimento deve ser feita.  Não basta, apenas, que contribua com a melhoria de vida da 



 

 

população. Suas ações se confundem com as de outros campos e outros aspectos precisam 

também ser considerados. Isso posto, esta pesquisa tem como objetivo analisar como as 

características do empreendedorismo social se manifestam nas atividades desenvolvidas em 

uma associação de artesãos. Para isso, foi utilizado um conjunto de características do 

empreendedorismo social (missão social, geração de receita, comportamento empreendedor e 

parcerias), identificadas na literatura sobre o fenômeno. Esta pesquisa pretende responder à 

seguinte questão de pesquisa: como uma associação de artesãos manifesta características 

do empreendedorismo social nas atividades que desempenha? Para tanto, o campo de estudo 

escolhido foi uma associação de artesãos do interior do Ceará.  

A associação, criada com o propósito de valorizar o artesão e o artesanato da cidade, foi 

fundada no ano de 2003. Durante esses anos de atuação, ofertou inúmeros cursos e capacitações 

aos artesãos associados. Além disso, também viabilizou diversas oportunidades de vendas em 

feiras locais, municipais e até em outros estados, viabilizadas devido a colaboração de outras 

organizações públicas e privadas. Atualmente a associação está alocada em um prédio no centro 

da cidade, que além de ser usado para os encontros e eventuais formações, é também um espaço 

onde os artesãos associados podem comercializar os produtos que produzem. Possui, 

aproximadamente, 40 sócios. As sócias são, na totalidade, do sexo feminino, numa faixa etária 

de 35 a 70 anos, que desenvolvem diversas habilidades como artesãs, como bordados, pinturas 

e crochê. Criam, ainda, produtos de EVA, de tecido, da palha da carnaúba, do barro, de materiais 

recicláveis dentre tantos outros produzidos e comercializados na associação. 

Com o estudo pretende-se contribuir com a disseminação do conceito de 

empreendedorismo social e instigar o desenvolvimento de novos negócios nesse campo. Além 

disso, ao sobrepor características em comum dos diferentes estudos sobre o tema, acredita-se 

estar contribuindo com a unidade do conceito.  

 

2 Referencial Teórico 

 

O termo empreendedorismo social surgiu no fim do século XX em meio a um contexto 

de insatisfação com os problemas sociais onde teve início um debate, especialmente no meio 

intelectual, em busca de soluções para enfrentar essas questões. Nesse ambiente, a sociedade 

civil também contribuiu com propostas de impacto que apresentaram novas formas de combater 

as mazelas sociais. É importante observar que os problemas que tornam os indivíduos excluídos 

socialmente não são exclusividade da sociedade contemporânea. Nem mesmo as soluções 

propostas para tais problemas.  

Em razão disso, diversos pesquisadores (OLIVEIRA, 2004; DEES, 2007; AZEVEDO, 

2015; DEES, 1998; RIGUEIRO, 2014) se preocupam em ressaltar que apesar do conceito de 

empreendedorismo social ser novo, como prática, já existe a muito tempo na sociedade. Para 

Azevedo (2015), até mesmo antes da sociedade contemporânea. Oliveira (2004) lembra que 

Luther King e Gandhi são apontados por muitos especialistas como empreendedores sociais. 

Assim como esses existem, na literatura sobre o tema, muitos outros exemplos de iniciativas 

que, em diferentes épocas da sociedade, propuseram soluções para algum problema social. 

Na sociedade contemporânea, a discussão sobre as questões sociais ganhou forma 

quando alguns paradoxos ficaram muito evidentes. O principal deles diz respeito ao 

desenvolvimento econômico. Isso porque, apesar do crescimento da economia obtido por 

muitos países, a pobreza e exclusão social ainda persistiam e de forma ainda mais intensa 

(OLIVEIRA, 2008; BOSE, 2012). E, embora a ciência e a tecnologia tivessem obtido avanços 



 

 

expressivos, nenhuma solução foi obtida para os problemas que a muito tempo tornavam a vida 

das pessoas extremamente difícil (OLIVEIRA, 2008). 

Outro fator nessa conjuntura é o papel do Estado em lidar com essas questões. Desde a 

separação entre Estado e Igreja, as dificuldades sociais, que eram então tratadas com caridade 

e filantropia, passaram a ser responsabilidade do poder público (DEES, 2007; OLIVEIRA, 

2008; MAFIOLETTI, 2016). Apesar da sua recorrente dificuldade em propor medidas eficazes 

para tratar tais questões, foi devido a ideia de Estado mínimo, pregada pelo neoliberalismo, 

especialmente nos países subdesenvolvidos, que as lacunas sociais se tornaram ainda maiores 

(TENÓRIO, 1999; OLIVEIRA, 2008).  

Diante de toda essa insatisfação com a realidade, da constatação de que o modelo de 

desenvolvimento econômico vigente é excludente, que não foi capaz de gerar para o campo 

social o mesmo sucesso obtido pelo econômico, levantou-se a discussão sobre a necessidade de 

um novo modelo de desenvolvimento (AZEVEDO, 2015; BOSE, 2012; MELO NETO; 

FROÉS, 2002; RIGUEIRO, 2014). 

Assim, ao longo dos últimos trinta anos, diferentes áreas de pesquisa vêm 

desenvolvendo estudos sobre o fenômeno do empreendedorismo social. No Quadro 1 são 

apresentadas algumas definições identificadas na literatura sobre o tema.  

 
Quadro 1- Definições de empreendedorismo social 

 

Autores Conceito 

Mair e Martí (2006) “Primeiro, vemos o empreendedorismo social como um processo de criação 

de valor combinando recursos em novos caminhos. Segundo, essas 

combinações de recursos destinam-se principalmente a explorar 

oportunidades e criar valor social estimulando mudanças sociais ou atendendo 

às necessidades sociais. E terceiro, quando visto como um processo, o 

empreendedorismo social envolve a oferta de serviços e produtos, mas 

também pode se referir à criação de novas organizações.” 

Peredo e Mclean (2006) “O empreendedorismo social é exercido quando alguma pessoa ou grupo: (1) 

busca criar valor social, exclusiva ou pelo menos de alguma maneira 

proeminente; (2) mostra capacidade (s) 

para reconhecer e tirar proveito das oportunidades para criar esse valor 

("prever"); (3) emprega inovação (s), desde a invenção definitiva até a 

adaptação da novidade de outra pessoa, na criação e / ou distribuição de valor 

social; (4) está disposto a aceitar um grau de risco acima da média na criação 

e disseminação de valor social; e (5) é invulgarmente engenhoso por ser 

relativamente destemido na busca por recursos escassos para o seu 

empreendimento social.” 

Weerawaderna e Morti 

(2006) 

“Definimos empreendedorismo social como um fenômeno comportamental 

expresso em um contexto organizacional das organizações sem fins lucrativos 

que visa agregar valor social por meio da exploração de oportunidades 

percebidas.” 

Zahra et al. (2009) “O empreendedorismo social abrange as atividades e processos realizados 

para descobrir, definir e explorar oportunidades, a fim de aumentar a riqueza 

social, criando novos empreendimentos ou gerenciando as organizações 

existentes de maneira inovadora.” 

Fonte: Autoras (2022) 

 

Mesmo diante da dificuldade enfrentada pelos pesquisadores em obter um consenso e 

uma definição clara sobre o que é o empreendedorismo social, como ressaltado anteriormente, 



 

 

é possível perceber que os diferentes estudos sobre o assunto se sobrepõem em alguns 

momentos. Dessa sobreposição é possível, então, extrair algumas características que 

possibilitam uma melhor compreensão do fenômeno.  

A primeira, e principal característica, refere-se a missão social. Embora o objetivo de 

melhoria social não seja o único objetivo de um empreendimento social, as definições reunidas 

por Zahra et al. (2009) apontam, entretanto, que esse deve estar acima da maximização de lucro. 

Desse modo, pode-se afirmar que o compromisso de fornecer valor social é o principal atributo 

que distingue os empreendimentos sociais de outras formas de empreendedorismo (DEES, 

1998; PEREDO; MCLEAN, 2006; MAIR; MARTÍ, 2006; MELO NETO; FRÓES, 2002). A 

partir desse pressuposto compreende-se, então, que o critério utilizado pela lógica do mercado 

tradicional para avaliar o sucesso de um negócio não é mais válido nesse caso. O impacto social 

gerado pela iniciativa é, agora, o que vai definir seu sucesso, não o lucro alcançado (DEES, 

1998; MELO NETO; FRÓES, 2002). 

Apesar disso, criar impacto social significa, entre outras coisas, que as soluções 

propostas devem ser efetivas e eficazes. Desse modo, além das implicações de curto e médio 

prazo, as de longo prazo são especialmente almejadas (MELO NETO; FRÓES, 2002). Para os 

empreendedores sociais interessa, portanto, identificar o problema e propor uma solução 

assertiva e duradoura. É isso, inclusive, um dos aspectos que o diferenciam de movimentos de 

caridade, filantropia ou assistencialismo (DEES, 2007;1998; OLIVEIRA, 2008).  

 A segunda característica trata-se da geração de receita. Se por um lado o objetivo 

central de maximização de lucro em um empreendimento o excluí do campo do 

empreendedorismo social, por outro, qualquer iniciativa que desconhece totalmente as 

implicações econômicas em suas atividades também está fora dos limites desse campo 

(ZAHRA, 2009). Tradicionalmente, as organizações que criam valor social têm dificuldade de 

capturar esse valor em termos monetários. Isso se deve ao fato de que a maioria das pessoas 

que usufruem do serviço não podem pagar ou, em alguns casos, não se sabe a quem cobrar a 

conta. Isso explica, inclusive, a necessidade de doações para operarem (DEES, 1998; SANTOS, 

2012).  

Contudo, em um empreendimento social, parte do valor social gerado deve ser 

capturado em forma de valor econômico para ter receita para cobrir os custos sem depender 

apenas de doações (OLIVEIRA, 2008; AZEVEDO, 2015). Existe um consenso de que 

empreendimentos sociais autossustentáveis conseguem ampliar o impacto social gerado 

(MAIR; MARTÍ, 2006; ZAHRA et al., 2009; OLIVEIRA, 2008; WEERAWADERNA; 

MCDONALD; MORTI, 2010; AZEVEDO, 2015; MELO NETO; FRÓES, 2002). 

A terceira característica diz respeito ao comportamento empreendedor. Muitas 

características do que se nomeia comportamento empreendedor ou ação empreendedora como, 

por exemplo, a inovação, a identificação de oportunidade, combinação e exploração de recursos 

e, ainda, a exposição aos riscos são também identificadas em muitas definições sobre 

empreendedorismo social. Nas definições presentes no Quadro 1 apresentado anteriormente, 

percebe-se que todas elas abordam, de modo direto ou indireto, que o empreendedorismo social 

envolve a utilização das práticas do comportamento empreendedor. Contudo, diferente de como 

tradicionalmente acontece, elas são aplicadas, para gerar valor social ao invés de valor 

econômico. 

Os empreendedores sociais são tidos, dessa forma, como aqueles que empregam a 

mesma criatividade e imaginação aos problemas sociais que os empreendedores tradicionais 

aplicam ao mundo dos negócios (DEES, 2007; MELO NETO; FRÓES, 2002). E, por isso, 



 

 

identificam oportunidades onde os outros enxergam apenas problemas (DEES, 1998; MELO 

NETO; FRÓES, 2002; OLIVEIRA, 2008). O uso da inovação nos empreendimentos sociais 

varia, entretanto, de acordo com os diferentes contextos dos quais derivam. Segundo Melo Neto 

e Fróes (2002), os empreendedores sociais a utilizam, principalmente, para criar novas 

metodologias para solucionar os problemas sociais.  

Além da inovação, outra característica que costuma ser ressaltada são os riscos que 

envolvem os empreendimentos sociais, que diferem e/ou são maiores daqueles aos quais os 

empreendedores tradicionais estão expostos. Para Melo Neto e Fróes (2002), o risco é maior 

porque envolve vidas humanas. Geralmente, os empreendedores tradicionais correm riscos 

apenas em benefício próprio. Os empreendedores sociais, no entanto, têm que gerenciar os 

riscos para si e para terceiros (RIGUEIRO, 2014; DEES, 1998).   

Por fim, a quarta característica engloba as parcerias. O contexto que os empreendedores 

sociais atuam é favorável, ou mesmo exige, a utilização de uma nova abordagem para que a 

solução do problema social seja alcançada com êxito. Nesse sentido o “entrelaçamento entre as 

dimensões política, econômica e social” é essencial, como afirma Bose (2012, p. 43), sendo 

essa uma das principais características desse fenômeno. Esse entrelaçamento ocorre através de 

parcerias entre Estado, comunidade e entidades privadas (RIGUEIRO, 2014; SOUSA, 2013; 

MELO NETO; FRÓES, 2002). 

 

3. Metodologia 

 

Quantos aos fins, a partir do objetivo que pretende alcançar, é possível definir que esta 

pesquisa possui caráter exploratório, com abordagem qualitativa (VERGARA, 1998). No caso 

do empreendedorismo social, sendo um tema relativamente recente, os estudos revelam um 

campo ainda fragmentado e sem um conceito único (DEES, 1998; WEERAWADERNA; 

MORTI 2006; MAIR; MARTÍ, 2006; ZAHRA et al., 2009). Trata-se também de um estudo de 

caso, pois pretende investigar um fenômeno social contemporâneo e complexo, no qual é difícil 

separá-lo do contexto (YIN, 2001).  

Os dados foram coletados por meio de entrevistas padronizadas e não padronizadas 

(MARCONI; LAKATOS, 2003), pois apesar de existir um roteiro pré-definido com perguntas 

predeterminadas, as entrevistas não se limitaram a esse roteiro.  Dessa forma, se fez o uso, 

ainda, da entrevista que Yin (2001) define como espontânea, uma vez que o roteiro das 

entrevistas foi sendo adaptado, também, para incluir aspectos relevantes fornecidos pelos 

entrevistados em entrevistas anteriores. O roteiro de entrevista foi elaborado com suporte nas 

categorias definidas para o empreendedorismo social, conforme apresentado no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Categorias do estudo 

 
Empreendedorismo Social 

Categorias Componentes Autores 

Missão social: o objetivo 

central de gerar valor social e 

transformar a sociedade ao 

invés de obter lucro. 

Problema social; 

Objetivo de melhoria social; 

Valor social gerado; 

Impacto social. 

DEES, 1998; MELO NETO; FRÓES, 2002; 

QUINTÃO, 2004; PEREDO; MCLEAN, 

2006; MAIR; MARTÍ, 2006; OLIVEIRA, 

2008; ZAHRA et al., 2009; 

WEERAWADERNA; MCDONALD; 

MORTI, 2010; BOSE, 2012; SANTOS, 

2012; RIGUEIRO, 2014; AZEVEDO, 2015.  



 

 

Geração de receita: a 

utilização de estratégias para 

capturar parte do valor social 

gerado em termos 

monetários para cobrir os 

custos sem depender apenas 

de doações. 

Fontes de receitas próprias; 

Custos pagos sem doações. 

DEES, 1998; MELO NETO; FRÓES, 2002; 

MAIR; MARTÍ, 2006; ZAHRA et al., 2009; 

OLIVEIRA, 2008; WEERAWADERNA; 

MCDONALD; MORTI, 2010; SANTOS, 

2012; AZEVEDO, 2015; MENDONÇA; 

MIRANDA; FERRAZ, 2015. 

Comportamento 

empreendedor: presença de 

determinados 

comportamentos ou 

habilidades, usados nesse 

contexto para gerar valor 

social, como por exemplo, 

criatividade, exposição aos 

riscos, identificação e 

exploração de oportunidades 

e combinação de recursos. 

Identificação de 

oportunidades;  

Exploração e combinação de 

recursos; 

Inovação:  

● Novas organizações 

● Novas metodologias; 

● Novos produtos e 

serviços. 

DEES, 1998, 2007; MELO NETO; FRÓES, 

2002; PEREDO; MCLEAN, 2006; 

WEERAWADERNA; MORTI, 2006; 

MAIR; MARTÍ, 2006; OLIVEIRA, 2008; 

ZAHRA et al., 2009; WEERAWADERNA; 

MCDONALD; MORTI, 2010; RIGUEIRO, 

2014; AZEVEDO, 2015. 

Parcerias: um novo modelo 

de relações em que Estado, 

Mercado e sociedade se 

unem para solucionar 

problemas sociais. 

Setor público; 

Setor privado. 

MELO NETO; FRÓES, 2002; BOSE, 2012; 

SOUSA, 2013; RIGUEIRO, 2014. 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022) 

 

 O roteiro de entrevista é composto por partes que englobam (1) perfil do entrevistado e 

(2) perguntas relacionadas as categorias previamente definidas em blocos descritos como 

aspectos gerais do projeto, organização e funcionamento, produtos e principais dificuldades. As 

entrevistas foram realizadas entre os meses de setembro e novembro de 2020. Vale ressaltar 

que, apesar da primeira entrevista ter sido feita em setembro de 2020, as demais só foram 

viabilizadas a partir da retomada das atividades da associação, que ocorreu em novembro de 

2020. Elas tinham sido suspensas por conta da pandemia do Coronavírus. Dessa forma, foram 

realizadas 10 entrevistas com duração média de 16 minutos totalizando, por fim, 153 minutos 

de entrevista. 

A análise dos dados se deu utilizando o instrumento de análise de conteúdo (BARDIN, 

1979). Partindo da análise categorial, o conteúdo foi dividido em elementos e, posteriormente, 

reagrupado em categorias. Antes de iniciar a análise, o material passou por uma preparação. 

Assim, as entrevistas que estavam gravadas em formato de áudio foram transcritas. A 

transcrição aconteceu utilizando um software para criação de textos, o Microsoft Word, e ao 

final foram contabilizadas 47 páginas de conteúdo. 

Conforme conversado com as entrevistadas, seus nomes seriam omitidos do trabalho, 

para evitar sua identificação. Desta forma, no processo de transcrição elas foram nomeadas 

como Entrevistada 1, Entrevistada 2, e assim respectivamente, até a Entrevistada 10. Usou-se a 

denominação feminina porque apenas mulheres foram entrevistadas. Portanto, a partir de então, 

as serão mencionadas por essas nomeações.  

Além disso, foram também definidas as regras para a codificação, processo pelo qual os 

dados gerais contidos nas entrevistas passaram para dados organizados de acordo com suas 

respectivas categorias, que são: a unidade de registro (regra para o recorte do conteúdo), as 

categorias (regra para a classificação dos recortes) e os indicadores (regra para a enumeração 

dos recortes). Com isso, o conteúdo das entrevistas foi recortado em torno de temas, ou seja, 



 

 

em fragmentos de texto que possuíam significado. Posteriormente, os temas foram classificados 

segundo as categorias e componentes anteriormente definidas: missão social, geração de 

receita, comportamento empreendedor e parcerias.  

Por fim, os temas foram enumerados a partir dos indicadores de presença ou ausência. 

A escolha desses indicadores pode ser justificada pela utilização da abordagem qualitativa na 

análise dos dados. Por se tratar de um estudo de caso único, com um número reduzido de 

entrevistas, o que se busca encontrar não são deduções gerais, mas deduções mais específicas 

sobre o caso em questão.  

 

4 Resultados e Discussão 

 

As categorias que compõem o Empreendedorismo Social tiveram origem no referencial 

teórico e nos dados coletados em campo. Quanto à primeira categoria, a missão social, os 

componentes, pontos-chave e fundamentação empírica foram sintetizados no Quadro 3. 

 
Quadro 3 – Componentes da categoria Missão Social 

Categoria Missão social 

Componente Pontos-chave Fundamentação Empírica 

Problema social Informalidade e falta de 

profissionalização do artesão 

antes da existência da 

associação 

[...] fui procurar a assistência social. Lá eu encontrei 14 

artesãos, totalmente informais. Trabalhavam em casa, 

mas não divulgavam o trabalho e não tinham, não eram 

organizados, não tinham uma associação. Eram 

informais! (ENTREVISTADA 1). 

[...] ela viu o pessoal precisando de uma segurança maior, 

dum canto pra expor. Que aqui tem muita gente que 

trabalha com artesanato! (ENTREVISTADA 2). 

Objetivo melhoria 

social 

Oferecer os meios para a 

valorização dos artesãos e do 

seu trabalho 

Eu acho é ... ajudar e levar o artesanato, né. O artesanato 

que não é valorizado, não é reconhecido. E a gente, a 

associação quer isso: a valorização do artesanato, a 

valorização do artesão (ENTREVISTADA 6). 

A associação é um conjunto de pessoas que trabalham 

em prol daquilo ali. A gente quer que o artesanato seja 

visto. Seja valorizado. E aquele conjunto que tá ali é 

pensando nisso! Num é no individual 

(ENTREVISTADA 10). 

Valor social 

agregado 

Capacitação do artesão e 

criação de oportunidades de 

comercialização dos seus 

produtos 

Nós conseguimos beneficiar eles quando nós procuramos 

é, é, parcerias de capacitação. Que na proporção que eu 

estou capacitando o artesão eu estou ajudando ele em 

todas as áreas. Ele vai aprender a atender o cliente, ele 

vai aprender a produzir o seu produto, a vender o seu 

produto, a fazer sua média de produto, seu preço, sua 

precificação de produto. Então eu estou ajudando ele de 

várias formas. (ENTREVISTADA 1). 

Impacto social Transformação na vida dos 

artesãos 

Não, é porque serve assim... porque quando eu fazia 

meus produtos eu tinha mais dificuldade de vender, né. 

E aqui na associação a gente tem mais acesso, né. E a 

gente vende melhor (ENTREVISTADA 3). 

Já vendi, já fiz encomenda, já, grande! Aqui! Não só eu, 

mas (nome de uma sócia), (nome de uma sócia), ... 

Sempre, sempre o pessoal tá pedindo encomenda aqui 

(ENTREVISTADA 2). 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022) 



 

 

Um empreendimento, para ser classificado como um empreendimento social, deve ter 

uma missão social explícita. Os resultados mostram que a associação de artesãos não possui 

ainda uma missão social formalmente definida. No entanto, a identificação do problema social, 

objetivo de melhoria social, valor social gerado e impacto social indicam o objetivo central das 

atividades desenvolvidas na associação. Aliado a isso, a missão social está implícita nas suas 

ações e é afirmada pelos resultados até então obtidos.  

Os artesãos, que antes exerciam a atividade apenas como um hobby, atualmente 

reconhecem nessa atividade sua profissão, tendo alguns, inclusive seu próprio empreendimento. 

Isso demonstra que a associação tem conseguido gerar o “empoderamento” da comunidade 

proposto por Melo Neto e Fróes (2002) e, do mesmo modo, que suas ações são efetivas e geram 

o impacto que Dees (2007, 1998) e Oliveira (2008) relacionam ao empreendimento social. 

No tocante ao problema social existente no contexto local, relacionado ao 

desenvolvimento da atividade do artesanato, antes da existência da associação era a 

informalidade e falta de profissionalização do artesão. Além disso, não era possível identificar, 

na cidade, oportunidades para os artesãos comercializarem seus produtos, por isso, eles tinham 

dificuldade de divulgar seu trabalho e vender seus produtos. 

Diante desse contexto é possível perceber que essa classe recebia pouco ou nenhum 

apoio do setor público e, também, do setor privado. O pequeno grupo, os 14 artesãos, apesar de 

auxiliados pela assistência social, tinham pouco resultado. Da mesma forma, não existia na 

cidade, uma atividade comercial voltada aos produtos artesanais. Corroborando, assim, Quintão 

(2004) e Zahra et al. (2009), que afirmam que as manifestações de empreendedorismo social 

surgem em resposta a problemas sociais negligenciados pelo Estado ou mercado. Para Zahra et 

al. (2009), negligenciados até mesmo por outras intuições sociais, o que também se aplica a 

esse caso.  

Quanto ao objetivo de melhoria social, diante dos problemas percebidos, a solução 

proposta engloba oferecer os meios para que os artesãos e os frutos do seu trabalho sejam 

valorizados. O fato de ser uma ação coletiva corrobora com a visão Melo Neto e Froés (2002) 

de que o empreendedorismo social deve ser um fenômeno coletivo.  

Por sua vez, o aspecto de se buscar a valorização do artesanato, além da valorização do 

artesão, está relacionado ao fato de não existir na cidade uma atividade comercial significativa 

em torno desse setor. Isso implica que a solução para esse problema envolve mudar esse cenário 

para que os resultados sejam satisfatórios, especialmente no sentido de gerar renda a curto 

prazo.  

Por outro lado, umas das propostas que visa resultados mais eficazes e a longo prazo é 

a capacitação dos artesãos. Dessa forma espera-se que elas adquiram conhecimentos e se tornem 

independentes. Nesse sentido, essa proposta se aproxima de uns dos objetivos do 

empreendedorismo social proposto por Melo Neto e Froés (2002), que é o “empoderamento” 

da comunidade. Entre outras coisas, isso significa capacitar a população para gerir seus próprios 

empreendimentos. 

De forma mais específica, o objetivo de melhoria social é alcançado por meio da 

capacitação do artesão e da criação de oportunidades de comercialização dos seus produtos. 

Dentro das capacitações podem surgir oportunidades nesse sentido, como por exemplo, no 

primeiro curso oferecido pela associação, o de cerâmica. Outros cursos foram oferecidos 

também por meio da associação e de parceiros. Foram citados, por exemplo, o da palha da 

carnaúba, patchwork, fuxico, bordado e EVA. 



 

 

Ao longo dos anos de atuação a associação ofereceu, também por meio de parcerias, 

oportunidades para os artesãos exporem seus produtos em feiras municipais, estaduais e 

nacionais. Além dessas oportunidades de vender os produtos em outros locais, a associação, 

desde o início promoveu pequenas feiras na cidade, principalmente, em datas festivas.  

Atualmente, a própria associação está oferecendo formações as suas associadas, que 

compreendem oficinas com o objetivo de compartilhar o conhecimento entre elas e aprimorar 

os produtos produzidos. Outra ação da associação, juntamente com um parceiro, que tem 

importância para os associados, consiste na carteirinha do artesão. A função principal dessa 

carteira é identificar a atividade desenvolvida pelo artesão e isentá-lo, até um determinado 

número de peças, da necessidade de pagar contribuição em exposições fora da cidade. Com 

isso, é possível perceber-se que a associação cumpre com o objetivo principal dos 

empreendimentos sociais, gerar valor social. O valor é gerado não somente para o grupo dos 

artesãos, mas para toda a população da cidade, ao divulgar sua história e cultura, por meio dos 

produtos produzidos pelos artesãos. 

O impacto social dessas ações foi identificado pela transformação que elas causaram na 

vida das pessoas. Essas transformações envolvem, principalmente, o aspecto econômico. 

Contudo, também envolvem o social e o mental. O aspecto econômico está relacionado, num 

curto prazo, as oportunidades de vendas que a associação cria diretamente para os artesãos, por 

meio da promoção de feiras nos espaços públicos da cidade. Mais recentemente, por meio de 

parceria com o setor público local, conseguiu um espaço fixo para os artesãos exporem e 

venderem seus produtos diariamente. Segundo os relatos das entrevistadas, a partir dessas 

ações, as mesmas têm conseguido aumentar suas vendas.  

No entanto, as medidas mais eficazes estão relacionadas a autonomia que as pessoas 

que passam pela associação têm obtido, somado a questão de o artesanato atualmente 

representar a sua profissão e uma fonte de renda. Com relação aos aspectos social e mental, 

foram abordadas as questões do círculo de pessoas que a associação proporciona, do apoio 

recebido desse grupo e, ainda, a mudança de atitude. Os relatos sugerem que o projeto 

desenvolvido pela associação de artesãos tem proporcionado resultados significativos. E, assim 

como defendem Oliveira (2008) e Dees (2007, 1998), tem se mostrado uma solução assertiva e 

com resultados duradouros. Esses resultados envolvem diferentes aspectos e se aproximam, 

também, do empoderamento que Melo Neto e Fróes (2002) defendem, seja pela adoção de 

novos comportamentos, novas ideias ou ainda pela autonomia de algumas artesãs de gerenciar 

seus próprios negócios.  

A segunda categoria, geração de receita, é um dos quesitos que diferenciam os 

empreendimentos sociais de outros movimentos sociais que dependem integralmente de 

doações. A verificação dessa prática na associação de artesãos se deu pela investigação da 

existência de fontes de receita própria que retorne, em termos financeiros, parte do valor social 

gerado. Da mesma forma, averiguou-se, também, se existem custos que são pagos com recursos 

próprios da associação. Os componentes, pontos-chave e fundamentação teórica desta categoria 

encontram-se sintetizados no Quadro 4. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 4 – Componentes da categoria Geração de Receita 

 
Categoria Geração de receita 

Componente Pontos-chave Fundamentação Empírica 

Fontes de receita Cobrança de taxa mensal e 

requisição de margem sobre 

os produtos comercializados 

no espaço da associação 

E quem tá lá no (nome do espaço da associação), a cada 

peça que você vende, você também deixa uma 

contribuição. Além da sua mensalidade simbólica de R$ 

5,00 você deixa uma contribuição, uma porcentagem pra 

associação, né. E que gera pra cuidar do (nome do espaço 

da associação)! (ENTREVISTADA 7). 

Aí questão de pagamento, né, do carnê, a mensalidade da 

associação. Porque a gente ... E tem também a 

porcentagem dos materiais que fica aqui e a gente paga, 

né, 5% do material que a gente bota aqui 

(ENTREVISTADA 2). 

Custos pagos sem 

doações  

Custos pagos com recursos 

próprios 

Só a internet é por conta da associação, associação que 

paga! (ENTREVISTADA 6). 

Nós pagamos a internet e nós mantemos o prédio, nós 

que mantemos (ENTREVISTADA 1). 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022) 

 

Quanto às fontes de receita, os resultados demonstram que a geração de recursos 

próprios ocorre por meio da cobrança de uma taxa mensal de R$ 5,00 das associadas e, também, 

pela requisição de uma margem de 5% sobre os produtos comercializados no espaço 

disponibilizado pela associação.  Weerawaderna, McDonald e Morti (2010) relatam que as 

práticas comerciais de cobrança de taxas pelos serviços e comercialização de produtos são 

alternativas adotadas pelos empreendimentos sociais para a obtenção de receita. Os relatos 

sugerem que a adoção dessa prática na associação consegue ser mais eficaz, visto que a 

capitação desse valor financeiro é usada para gerar mais valor e melhorar as condições do 

espaço.  

Esse pode ser considerado um indício de que empreendimentos sociais 

autossustentáveis conseguem ampliar o impacto social gerado, assim como defendem Dees 

(1998), Mair e Martí (2006), Zahra et al. (2009), Oliveira (2008), Weerawaderna, McDonald e 

Morti (2010), Azevedo (2015) e Melo Neto e Fróes (2002). E a geração de riqueza, semelhante 

ao que Dees (1998) ressaltou, constitui um meio para gerar mais valor social.   

Sobre os custos pagos sem doações, na associação existem custos pagos com recursos 

próprios, relacionados aos custos com a manutenção do espaço cedido à associação para 

comercialização dos produtos. Nesse caso, a despesa referente à internet foi o mais 

especificado, que é custeada com os recursos próprios da associação. No entanto, pode-se 

perceber também, que o parceiro que cedeu o prédio à associação assume alguns custos do 

prédio, como água e energia. Desta forma, ainda que de forma inicial, a associação consegue 

capturar parte do valor social gerado em termos monetários e cobrir alguns custos. Isso a 

permite adquirir maior autonomia e reduzir a dependência de doações, assim como Oliveira 

(2008) e Azevedo (2015) argumentam. 

A terceira categoria, comportamento empreendedor, pode estar presente em muitos 

aspectos de um empreendimento social. Nesse caso verificou-se a oportunidade identificada 

pelo empreendimento, o processo de exploração dessa oportunidade, a combinação de recursos 

e, ainda, de que forma a organização faz uso da inovação em suas atividades. Os componentes, 

pontos-chave e fundamentação teórica desta categoria encontram-se sintetizados no Quadro 5. 



 

 

Quadro 5 – Componentes da categoria Comportamento empreendedor 

 

Categoria Comportamento empreendedor 

Componente Pontos-chave Fundamentação Empírica 

Oportunidade Identificação de 

oportunidades onde se 

enxergam problemas 

Eu pensei numa associação de artesanato por quê? 

Porque eu rodei (nome da cidade) todinha e num 

encontrei nada direcionado ao artesanato 

(ENTREVISTADA 1) 

Exploração de 

recursos 

Necessidade de reunir os 

recursos para explorar a 

oportunidade e gerar valor 

social, em um contexto de 

escassez de recursos 

Aqui ninguém quer isso não! Aqui ninguém quer saber 

disso não. Ninguém vai se organizar pra isso não. 

Ninguém acredita (ENTREVISTADA 1). 

É ... começou indo pra, dia de sábado, dia de domingo, 

ou dias que tinha mais movimento, tipo festa da 

padroeira, é, semana do município, levava as coisinha 

pra praça e butava! Do jeito que desse 

(ENTREVISTADA 7). 

Inovação Nova organização: a 

organização foi inspirada em 

outros modelos 

Novas metodologias: adoção 

de práticas comerciais e 

estratégias de gestão do 

empreendedorismo 

comercial 

Novos produtos: utilização 

da criatividade para 

produção de peças 

individualizadas  

[...] minha mãe sempre foi presidente de associação, 

então eu vi que ela trabalhava muito com artesanato 

levando cursos, umas demandas de cursos pras famílias. 

Aí eu pensei em abri uma associação de artesãos 

(ENTREVISTADA 1).  

Ih! Lá a gente tem de tudo! Bordado! Tem ... o crochê. 

Tem a palha. Tem o barro. Tem o EVA. Tem lacinhos. É 

... infantil, cocha de cama. A gente traz uma decoração 

pra toda a casa. Desde o banheiro, cama, mesa, banho. 

De tudo a gente tem um pouco, né! É, eu não sei, não 

posso dizer precisamente se tudo que a gente tem lá ainda 

tem coisa que falte pro público, né. Mas aquilo que falta, 

se vier a faltar, a gente já procura tá suprindo a 

necessidade do cliente (ENTREVISTADA 7). 

Eles são todos artesanais, né. Cada peça é única. Num 

tem uma peça que chega aqui e cê diga: “Isso aqui tá 

igual àquela”. Porque é única. O artesão quando ele tá 

criando, né. [...]. Porque cada uma você tem um 

detalhezinho diferente. O artesão, ele é muito criativo, 

né! E a gente, cada peça é única! (ENTREVISTADA 5). 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022) 

 

A exploração de uma oportunidade é citada por Zahra et al. (2009), Mair e Martí (2006), 

Weerawaderna e Morti (2006) e Peredo e Mclean (2006) como uma das principais habilidades 

que um empreendimento social deve ser capaz de desenvolver. Por isso, antes de explorar, 

identificar a oportunidade é primordial. Essa habilidade está presente no contexto da associação 

de artesãos no sentido descrito por Dees (1998), Melo Neto e Fróes (2002) e Oliveira (2008) de 

identificar uma oportunidade onde os outros enxergam apenas problemas. Os relatos sugerem 

que o fato de não ter recursos direcionados ao artesanato na cidade não foi visto com 

conformismo ou como um problema sem solução. Como Melo Neto e Fróes (2002) ressaltam 

que os problemas sociais, normalmente, são vistos. Foi encarado, no entanto, como uma 

oportunidade de fazer algo para mudar aquela situação. 

As análises também sugerem que a primeira dificuldade encontrada pelo projeto para 

explorar essa oportunidade foi convencer os artesãos da cidade a se unirem para buscar 

melhores condições para eles. Superado essa dificuldade inicial surgiu, ainda, outras 

dificuldades com relação aos recursos necessários para a associação desenvolver suas ações. A 



 

 

escassez de recursos foi umas das questões mais relatadas pelas entrevistadas, especificamente, 

a dificuldade de comercializar os produtos na cidade. Como não existia nenhuma prática 

comercial relacionada ao artesanato, a associação começou a criar feiras em espaços públicos 

locais.  

No entanto, apesar da iniciativa e a vontade de vender, faltavam outros recursos, como 

por exemplo, transporte para levar os objetos até o local no qual seriam vendidos. Além disso, 

os espaços não dispunham de estrutura adequada, por vezes eram mal iluminados, ou em outros, 

faltavam os materiais necessários para a exposição adequada dos produtos. Mesmo tendo que 

enfrentar essas dificuldades, as artesãs entrevistadas ressaltam que resistiram e, aos poucos, 

foram sendo assistidas pelo setor público municipal, que inicialmente, ofereceu estrutura e um 

espaço mais adequado - mesas, stands, casinhas - para elas exporem nesses eventos. Por fim, 

no ano de 2019, foi cedido um prédio para a exposição e a venda diária dos seus produtos na 

cidade. Contudo, toda essa dificuldade está relacionada as tentativas de comercializar o 

artesanato na cidade. Nos eventos fora da cidade, por sua vez, recebeu-se apoio de órgãos 

parceiros para custear as despesas, sendo bem assistidas nesses eventos.  

Com relação as capacitações, a associação também obteve os meios para oferecer 

diversas delas as associadas. De forma geral, apesar das várias dificuldades iniciais para 

desenvolver as ações de comercializar os produtos na cidade, a associação tem conseguido 

reunir os recursos para explorar a oportunidade e gerar valor social assim como Mair e Martí 

(2006) esperam que um empreendimento social faça. 

A utilização da inovação e criatividade permite que, muitas vezes, os empreendimentos 

sociais consigam combinar os recursos para solucionar o problema social que o Estado, sozinho, 

não conseguiu resolver e que o mercado, por sua vez, não considerou uma oportunidade atrativa. 

Por isso, o uso dessa habilidade é visto por Dees (1998), Melo Neto e Fróes (2002), Peredo e 

Mclean (2006) e Mair e Martí (2006) como um dos principais atributos desse movimento. No 

entanto, ela pode ocorrer de diferentes formas. No contexto da associação se analisou a presença 

da inovação com relação ao tipo de organização formada, a metodologia proposta e aos produtos 

comercializados. 

Quanto à nova organização, Peredo e Mclean (2006) ressaltam que a inovação pode ser 

usada para criar uma nova proposta ou adaptar uma ideia criada por outra pessoa. Na associação 

estudada, a organização proposta foi inspirada em outros exemplos. Contudo, por se tratar de 

uma associação, um tipo de organização tradicional do terceiro setor, como ressalta Quintão 

(2004), pode-se inferir que a inovação não está presente nesse sentido.  

A inovação, além de ser usada para criar novas organizações, pode ser usada, também, 

como afirma Melo Neto e Fróes (2002), para propor novas metodologias para solucionar os 

problemas sociais. Em se tratando de organizações sem fins lucrativos, como é o caso de uma 

associação, a presença desse aspecto está relacionada a adoção de práticas comerciais e 

estratégias de gestão típicas do empreendedorismo comercial. (OLIVEIRA, 2008; AZEVEDO, 

2015; WEERAWADERNA; MCDONALD; MORTI, 2010; WEERAWADERNA; MORTI, 

2006). Como visto anteriormente, ao abordar a categoria de geração de receita, a associação faz 

uso de práticas comerciais. Como discutido antes também, essas práticas são realizadas com o 

intuito de incitar o comércio em torno dessa atividade na cidade e gerar renda para os artesãos.  

Atualmente essas práticas estão concentradas em um espaço cedido à associação, no 

qual são comercializados diversos produtos. Nesse sentido, a gestão da associação é feita por 

meio de reuniões realizadas uma vez a cada mês ou em caráter extraordinário. Além disso, elas 

utilizam um aplicativo para uma comunicação mais frequente. O registro das reuniões é feito 



 

 

por meio de atas e o controle das despesas por meio de livros de caixa. A gestão do espaço 

comercial é feita pelas próprias artesãs, que se revezam nos horários de atendimento ao público.  

Compreende-se, com isso, que a utilização de novas metodologias está presente na 

associação quando se trata da utilização de práticas comerciais, mas não está presente quando 

se trata de ferramentas de gestão mais sofisticadas e que contribuem com uma gestão mais 

eficiente. 

Com relação aos produtos produzidos pelas artesãs e comercializados por intermédio da 

associação, as entrevistadas destacaram que fazem o uso da criatividade para produzir peças 

únicas. Sobre a associação exercer alguma orientação sobre a produção dos produtos, as 

entrevistadas tiveram diferentes percepções. Algumas relatam que recebem orientação sobre a 

qualidade dos produtos, outras, sobre produzir peças personalizadas em datas festivas como 

natal e páscoa, por exemplo. Também foi citado que a associação busca orientar sobre 

tendências de mercado, inclusive, as capacitações seriam trazidas em função disso. Por outro 

lado, foram identificados relatos de que não tinham nenhuma orientação.  

É possível perceber que a associação não busca resolver o problema social pela oferta 

de um produto ou serviço inovador. No entanto, especialmente por se tratar de produtos 

artesanais, o uso da criatividade é constante nesse contexto e os produtos acabam sendo sempre 

únicos. Da mesma forma, a associação acaba exercendo influência sobre a produção através das 

capacitações que disponibiliza.  

Por fim, a quarta categoria, parcerias, representam o principal meio pelo qual a 

associação reúne os recursos necessários para gerar valor social. Os componentes, pontos-chave 

e fundamentação teórica desta categoria encontram-se sintetizados no Quadro 6. 

 
Quadro 6 – Componentes da categoria Parcerias 

 
Categoria Parcerias 

Componente Pontos-chave Fundamentação Empírica 

Setor público Instituições que atuam nas 

esferas municipal e estadual 

O SENAI e SENAC ajuda muito com oficinas, com 

cursos, né, profissionalizantes. E tem o parceiro aqui do 

município, hoje, atual, o gestor, né. Porque nos cedeu o 

espaço que a gente tá hoje como (nome do espaço da 

associação) que gera. O (nome do espaço da associação) 

é gerado através da associação né. Os artesões! 

(ENTREVISTADA 7). 

Setor privado Baixa incidências das 

parcerias com empresas 

privadas da região 

Sempre eu procurei parceiros pra que esse grupo não... 

que cada um fosse prum lado, né. Pra que esse grupo não 

se desmotivasse, que ele não se acabasse. Sempre eu 

procurei parceira porque eu acredito que ninguém 

caminha sozinho. Eu acredito nessa tese, viu!  

(ENTREVISTADA 1). 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022) 

 

As parcerias realizadas com o setor público envolvem tanto a esfera municipal, quanto 

a estadual. Na esfera estadual destaca-se a Central de Artesanato do Ceará (CEART). As 

parcerias com o setor privado, por sua vez, estão relacionadas a instituições de serviços sociais 

autônomos, como Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem na Indústria (SENAI). Desse modo, as capacitações, as oportunidades para 



 

 

expor fora da cidade e o espaço onde são vendidos os produtos são resultados da realização 

dessas parcerias.  

Com relação a parcerias com empresas privadas da região, as entrevistadas relataram 

que essa prática não costuma acontecer na associação de maneira frequente. Durante as 

entrevistas foram citados dois momentos nos quais isso aconteceu, sendo um deles a concessão 

de um prédio para a realização de uma feira do dia das mães. Além da ausência de parcerias 

com empresas da cidade, as entrevistadas relataram, ainda, que o comércio não atende suas 

necessidades, pois na maioria das vezes, faltam suprimentos e, quando conseguem encontrar o 

que desejam, o preço é elevado.  

Apesar dessa dificuldade, encontrar parceiros sempre foi uma das formas de manter a 

associação atuante, conforme alinhado ao que Melo Neto e Fróes (2002) nomeiam como novo 

modelo de relações.  Um modelo, assim como também defendem Bose (2012), Rigueiro (2014) 

e Sousa (2013), que enxerga na integração entres diversos atores sociais - governo, mercado, 

instituições sociais - a solução dos problemas sociais.  

Diante desses resultados é possível perceber que a associação de artesãos, objeto de 

estudo dessa pesquisa, apresenta nas atividades que desempenha aspectos de todas as 

características analisadas. Os resultados indicam, ainda, que o modelo de empreendedorismo 

social praticado na associação se assemelha ao modelo proposto por Melo Neto e Fróes (2002). 

Assim, se mostra comunitário, sustentável e integrado, especialmente pelo empoderamento 

proporcionado à comunidade e pela realização de parcerias entre setores ser uma de suas bases.  

 

5 Considerações Finais 

 

O questionamento central desta pesquisa consistiu em entender se as atividades 

desempenhadas por uma associação de artesãos são condizentes com as práticas de um 

empreendimento social. Considerando a falta de um conceito claro na literatura, esse estudo 

identificou que a associação é uma iniciativa desse tipo a partir da análise de quatro 

características do fenômeno: missão social, geração de receita, comportamento empreendedor 

e parcerias. 

Percebe-se que o empreendedorismo social, ainda que possua uma conceituação recente 

e comumente avaliada como indefinida, possui na literatura elementos suficientes para delimitar 

suas práticas. O debate envolvendo o fenômeno é amplo, face aos diferentes contextos que estão 

inseridas suas iniciativas e, também, pela aposta de que possa ser um modelo capaz de fazer 

mudanças significativas na sociedade.  

Semelhantes àqueles que o estudam, compartilha-se da crença que o fenômeno possa 

oferecer soluções para os problemas nos quais o Estado e o Mercado, sozinhos, não se 

interessam em resolver e que possa transformar o cenário de exclusão social que persiste ao 

longo da evolução da sociedade.  
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Resumo: O objetivo deste artigo é analisar a produção científica sobre empreendedorismo 
sustentável (ESu), a partir da identificação de autores dos textos mais citados na literatura, 
instituições de vínculo, fontes de publicações, temas de pesquisa e resultados, visando 
identificar proposições em direção a um novo modelo de negócios mais sustentáveis. Realizou-
se revisão sistemática da literatura pelo método ProKnow-C, o qual permitiu seleção do 
portfólio de artigos na Web of Science (período 2013-2022), por meio da palavra-chave 
“sustainable entrepreneurship”. A análise bibliométrica e sistêmica dos artigos com maior 
número de citações sugerem que ESu tem desafiado as organizações a eliminarem desperdícios, 
preocuparem-se com degradação ambiental e terem um olhar voltado às pessoas afetadas pelos 
seus métodos/processos/produtos/serviços, tendo como base as dimensões da sustentabilidade: 
econômica, ambiental e social. Os resultados desta pesquisa podem subsidiar a realização de 
pesquisas empíricas futuras que visem estudar práticas de ESu em diferentes tipos de 
organizações. 

 
Palavras-chave: Empreendedorismo sustentável. Empreendedores sustentáveis. Modelo de 
gestão. Estudo bibliométrico. 
 
1 Introdução 

O envolvimento das organizações em questões de sustentabilidade, desenvolvimento 
sustentável e empreendedorismo sustentável (ESu) deve-se às suas preocupações com questões 
sociais e ambientais, visto que os efeitos negativos provocados pela ação humana têm 
ameaçado o planeta e o futuro da humanidade. As organizações têm se envolvido como a 
adoção de práticas sustentáveis, devido às fortes pressões dos governos e de seus cidadãos para 
que assumam o protagonismo do gerenciamento dos impactos que provocam na compra, 
consumo e descarte de recursos não renováveis, no mercado e na sociedade. A ideia é que 
quanto mais forte for o ecossistema empreendedor, mais produtiva será a tecnologia e maior 
será o seu impacto no crescimento econômico regional e sustentável (Acs et al., 2018; Gu & 
Wang, 2022). 

Os empreendedores sustentáveis, neste contexto, atuam como agentes de 
desenvolvimento, por criarem inovações de produtos e processos e fornecerem mecanismos de 
transmissão e transferência de tecnologia mais limpa, permitindo avanços do conhecimento e 
crescimento econômico, com preocupações sociais e ambientais (Johnson & Schaltegger, 
2020; Luedeke-Freund, 2020; Schaltegger, et al., 2016). A preocupação de legisladores, 
pesquisadores e gestores têm se voltado mais intensamente ao tema ESu, a partir de diferentes 
iniciativas, como da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em 



 

 

junho de 1972; a criação da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento pela 
ONU em 1983; a publicação do Relatório Brundtland das Nações Unidas, em 1987, que 
propõem aspectos sociais e ambientais para o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis 
(UN General Assembly, 1987). Em 1991, a Câmara de Comércio Internacional (CCI) aprovou 
as Diretrizes Ambientais para a Indústria Mundial, definindo dezesseis compromissos de 
gestão ambiental a serem assumidos pelas empresas, conferindo à indústria responsabilidades 
econômicas e sociais nas ações que impactam o meio ambiente. Além dessas iniciativas, 
Agenda 21, escrita em 1992 na ECO-92, no Rio de Janeiro (United Nations, 1992), e a Agenda 
2030, definida em setembro de 2015, por representantes dos 193 Estados-membros da ONU 
reunidos em Nova York, que prevê dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) (United Nations, 2015). Dentre esses destaca-se o ODS 12, que propõe assegurar 
padrões de produção e consumo sustentáveis, como promissores para promover o ESu. 

É neste contexto que pesquisas científicas e documentos oficiais têm sido elaborados para 
aproximar as pesquisas dos campos da sustentabilidade com o empreendedorismo. O ESu 
emergiu como um subcampo de pesquisa em empreendedorismo (Thananusak, 2019) e passou 
a ser considerada uma área vital e crescente de estudos de empreendedorismo. O 
empreendedorismo para o desenvolvimento sustentável é um fenômeno multinível que conecta 
dimensões sociais, ambientais e econômicas entre processos empresariais, transformações de 
mercado e desenvolvimento social e ambiental (Fichter & Tiemann, 2020; Schaltegger et al., 
2016). Embora carregado de múltiplos discursos potencialmente conflitantes, o ESu costuma 
ser visto a partir de uma lógica binária de negócios versus sustentabilidade (Poldner, et al., 
2017). 

Empreendedorismo Sustentável tem sido considerado uma alternativa viável à gestão 
empresarial, pois visa criar e gerir produtos e processos voltados à viabilidade econômica, com 
responsabilidade social e ambiental (Baker, et al., 2016; Chen, et al., 2018), oferecendo novas 
oportunidades para o desenvolvimento da responsabilidade social corporativa por meio de 
estratégias de gestão que considerem as questões ecológicas e sociais (Urbaniec, et al., 2022). 
Os empreendedores sustentáveis desempenham papel fundamental no processo de 
transformação, pois criam soluções de mercado inovadoras com valor ecológico, social e 
econômico (Diepolder et al., 2021). Neste sentido, o ESu é diferente do empreendedorismo 
tradicional, visto que o primeiro busca gerar valor econômico, considerando as questões 
ambientais e sociais na oferta de serviços/produtos/processos inovadores, com vistas a 
formação do ecossistema empreendedor e o desenvolvimento sustentável, enquanto o segundo 
visa oportunidades lucrativas em qualquer cenário, perseguindo o desenvolvimento econômico 
(Volkmann et al., 2021). 

Pesquisadores têm se dedicado ao estudo do ESu, buscando identificar novos conceitos 
e modelos de análise aplicados à gestão das organizações para torná-las mais sustentáveis 
(Johnson & Schaltegger, 2020; Luedeke-Freund, 2020; Saebi et al., 2019; Sarasvathy & 
Ramesh, 2019; Schaltegger et al., 2016;). Apesar das pesquisas sobre empreendedorismo 
social, ambiental e sustentável tenham avançado na compreensão sobre os processos de 
descoberta, criação e exploração de oportunidades orientadas à sustentabilidade, questiona-se 
neste texto se a produção científica sobre ESu, publicada na última década, está propondo um 
novo modelo de gestão, visando tornar os negócios empreendedores mais sustentáveis? 

O objetivo deste artigo é analisar a produção científica sobre ESu, a partir da identificação 
dos principais autores dos textos mais citados na literatura, instituições a que estão vinculados, 
fontes de publicações, temas de pesquisa e resultados apresentados, com vistas a identificar 
proposições em direção a um novo modelo de negócios mais sustentáveis. 

 



 

 

2 Procedimentos Metodológicos 
O presente estudo configura-se como uma revisão sistemática da literatura, a qual foi 

desenvolvida usando o instrumento ProKnow-C (Waiczyk & Ensslin, 2013), que permitiu a 
seleção do portfólio de artigos, análises bibliométrica e sistêmica, conforme Figura 1. 

Na primeira etapa houve a seleção dos artigos, definindo-se “sustainable entrepreurship” 
como palavra-chave a ser pesquisada (passo 1), definição da base de dados Web of Science 
(passo 2) e a busca da palavra-chave na base de dados (passo 3). Como critérios de inclusão no 
sistema de busca, definiu-se o período 2013-2022 (10 anos) de publicações e que a palavra-
chave deveria constar no título, resumo ou nas palavras-chave dos artigos. Esses critérios 
resultaram na identificação de 519 artigos, os quais foram refinados por tipo (artigos empíricos 
e de revisão), publicados em inglês na área de “Administração e Negócios”, cuja busca resultou 
em 359 artigos (passo 4). Esses objetos foram exportados para o software Mendeley (passo 6) 
com vistas a organizar as fontes e automatizar as citações no texto. 
 

 
Figura 1 – Fases do processo da pesquisa. 
Fonte: elaborado pelas autoras 

 
Na segunda etapa, realizou-se o estudo bibliométrico com o uso do software VOSviewer 

(passo7), visando a realização de mapas para identificar os principais autores, journals, 
universidades e temas relacionados ao ESu (passo 7). Para tanto, as leis e princípios da 
bibliometria foram seguidos, de forma a produzir indicadores, fazer macroanálises da produção 
científica de um país em relação ao mundo, microanálises da produção científica de um 
pesquisador em relação à produção da comunidade científica em que ele está inserido e avaliar 
a produção científica em relação a um país, instituição e pesquisador. Ainda, contribuiu para 
descrever o estado da arte do campo de pesquisa, levando em consideração a produção escrita, 
e analisar as informações de publicações por ano, relevância de autores, redes de citação e co-
citação, como argumentam Aria et al. (2020). Nesse sentido, o estudo caracterizou-se como 
quantitativo (Teixeira & Iwamoto, 2013), por utilizar métodos estatísticos e matemáticos para 
descrever e quantificar a comunicação escrita sobre ESu. 

Na terceira etapa, realizou-se análise sistemática (passo 9) dos principais artigos da área 
(42), selecionados pelo número de citações (100), os quais serviram de base para as discussões. 
Esse conjunto de textos foi utilizado para análise das temáticas e dos modelos de gestão. 

 
3 Análise Bibliométrica 

A Figura 2 mostra crescimento no número de artigos publicados sobre ESu. Do total dos 
textos produzidos na década analisada, 26,47% foram publicados em 2021, enquanto que ano 
2013 publicou 0,56% e, 2016, publicou 3,62%. Tais resultados sugerem que ESu é tema 
emergente em “Administração e Negócios”. O crescimento exponencial pós-2015 sugere que 
a comunidade científica voltou seu olhar para o tema ESu, a partir do debate estabelecido pelos 
Estados-Membros da ONU, que resultou no documento Agenda 2030 (United Nations, 2015).  



 

 

 
* os dados foram computados somente até abril/2022 
Figura 2 – Número de artigos publicados em Empreendedorismo Sustentável, de 2013 a 2022 
Fonte: Web of Science, 2022 

Quanto as 83 fontes das publicações, a Figura 3 mostra dois journals considerados 
centrais em publicações sobre o tema: Sustainability e Journal of Cleaner Production. As 
demais fontes identificadas são: Business Strategy and the Environment, International Journal 
of Entrepreneurial Venturing, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 
Small Business Economics e Entrepreneurship and Sustainability Issues. 

 
Figure 3 – Principais fontes de publicações em Empreendedorismo Sustentável de 2013 a 2022. 
Fonte: Web of Science, 2022 

 
No estudo encontrou-se 479 universidades com publicações sobre ESu, evidenciando-se 

Leuphana University, de Lüneburg (Alemanha) como central. Na Figura 4 constam as 
principais universidades, representadas pelos maiores nós, destacando-se em número de artigos 
publicados e citações: Carl von Ossietzky University, de Oldenburg (Alemanha), University of 
Hamburg (Alemanha), Indiana University (Estados Unidos), Vrije University Amsterdam 
(Países Baixos), Borderstep Institute Innovation & Sustainability (Alemanha), Lappeenranta-
Lahti University of Technology (Finlândia) e University of Colorado (Estados Unidos). 



 

 

 
Figura 4 – Principais universidade com pesquisas em Empreendedorismo Sustentável de 2013 a 2022. 
Fonte: Web of Science, 2022 

A busca dos artigos resultou na identificação de 64 países com maior número de 
documentos (Figura 5). A Alemanha é o principal produtor de pesquisas sobre ESu (55 
publicações), seguido por Espanha (38), Estados Unidos (35), Inglaterra (33), Holanda (32), 
China (30), Itália (28), França (18), Suécia (15) e Áustria (14). Alemanha também é destaque 
no número de citações (1908), seguida por Estados Unidos (904), Holanda (844), Inglaterra 
(798), França (593), Itália (529), Espanha (510), Áustria (485), Finlândia (333) e China (317). 

 

 
Figura 5 – Principais países com pesquisas em empreendedorismo sustentável, de 2013 a 2022. 
Fonte: Web of Science, 2022 

 
A exceção da Alemanha, que lidera os dois rankings (número de publicações e de 

citações), e da Inglaterra, que permanece em quarto lugar em ambos, há uma mudança 
significativa na ordem dos demais países. Isso demonstra que apesar do interesse pelo tema ser 



 

 

maior em alguns países, seus resultados nem sempre têm gerado impactos mais relevantes. 
Exemplo disso é a Espanha, que ocupa o 2º lugar no ranking de publicações, mas apenas a 7ª 
posição em termos de citações. É o caso da China também, que passa do 6º lugar em 
publicações para o 10º lugar em termos de citações. O inverso ocorre com a França, que figura 
como 8ª em termos de publicações e 5º em termos de citações, pressupondo que seus trabalhos, 
mesmo em menor número, vêm causando um impacto maior nas discussões sobre o tema.  

A comunidade de pesquisadores sobre o tema ESu é formada por 840 autores. Pelo 
critério do número de citações e artigos expoentes, destacam-se Erick Hansen, Johana Klewitz, 
Stefan Schaltegger e Florian Luedeke-Freund, como pode-se observar na Figura 6. 



 

 

Autores mais citados Citações Co-autorias Artigos em co-autoria 

Hansen, Erik G. 762 (Abdelkafi & Hansen, 2018) Ecopreneurs' creation of user business models for green tech: an exploratory study in e-mobility 

Klewitz, Johanna 516 (Klewitz & Hansen, 2014) Sustainability-oriented innovation of SMEs: a systematic review 

Schaltegger, Stefan 320 

(Johnson & Schaltegger, 2020) 
Entrepreneurship for sustainable development: a review and multilevel causal mechanism 
framework 

(Schaltegger et al., 2018) 
Collaborative entrepreneurship for sustainability. Creating solutions in light of the UN sustainable 
development goals 

(Schaltegger et al., 2018a) Sustainable entrepreneurship: creating environmental solutions in light of planetary boundaries 

(Schaltegger et al., 2018b) 
Business models for sustainability: a co-evolutionary analysis of sustainable entrepreneurship, 
innovation, and transformation 

(Wagner et al., 2021) 
University-linked programmes for sustainable entrepreneurship and regional development: how and 
with what impact? 

Luedeke-Freund, Florian 318 
(Breuer et al., 2018) Sustainability-oriented business model development: principles, criteria and tools 

(Luedeke-Freund, 2020) 
Sustainable entrepreneurship, innovation, and business models: integrative framework and 
propositions for future research 

Lans, Thomas 271 

(Lans et al., 2014) 
Learning apart and together: towards an integrated competence framework for sustainable 
entrepreneurship in higher education Blok, Vincent 256 

Wesselink, Renate 158 

York, Jeffrey G. 221 

(O’Neil et al., 2022) The evolution of founder identity as an authenticity work process 

(York, 2018) 
It's getting better all the time (can't get no worse): the why, how and when of environmental 
entrepreneurship 

(York & Lenox, 2014) Exploring the sociocultural determinants of novo versus de alio entry in emerging industries 

(York et al., 2016) 
Exploring environmental entrepreneurship: identity coupling, venture goals, and stakeholder 
incentives 

O'neil, Isobel 208 (O’Neil & Ucbasaran, 2016) 
Balancing what matters to me with what matters to them: exploring the legitimation process of 
environmental entrepreneurs 

Foss, Nicolai j.; Linder, 
Stefan; Saebi, Tina 

199 (Saebi et al., 2019) Social entrepreneurship research: past achievements and future promises  

Cesinger, Beate 160 (Cesinger et al., 2022). The ebb and flow of identity: how sustainable entrepreneurs deal with their hybridity  

Belz, Frank Martin 
Binder, Julia K.  

159 (Belz & Binder, 2017) Sustainable entrepreneurship: a convergent process model  



 

 

Gast, Johanna; Gundolf, 
Katherine 

159 (Gast et al., 2017) 
Doing business in a green way: A systematic review of the ecological sustainability 
entrepreneurship literature and future research directions 

 

Munoz, Pablo 155 (Hernandez & Munoz, 2021)  Reformists, Decouplists, and Activists: A Typology of Ecocentric Management  

Shepherd, Dean A 152 
(Douglas et al., 2021)  A multi-motivational general model of entrepreneurial intention  

(Wigger & Shepherd, 2020) 
We're All in the Same Boat: A Collective Model of Preserving and Accessing Nature-Based 
Opportunities 

 

Shepherd, Dean A. 152 
(Shepherd et al., 2013) I Care About Nature, But ...: Disengaging Values In Assessing Opportunities That Cause Harm 

 

Baron, Robert A.; Patzelt, 
H. 

137  

Fichter, Klaus 150 
(Fichter & Tiemann, 2018) 

Factors influencing university support for sustainable entrepreneurship: Insights from explorative 
case studies 

 

Tiemann, Irina 110  

Hoerisch, Jacob 147 

(Hoerisch, 2015) 
Crowdfunding for environmental ventures: an empirical analysis of the influence of environmental 
orientation on the success of crowdfunding initiatives 

 

(Hoerisch, 2018a) 
'Think big' or 'small is beautiful'? An empirical analysis of characteristics and determinants of 
success of sustainable crowdfunding projects 

 

(Hoerisch, 2018b) 
How business actors can contribute to sustainability transitions: A case study on the ongoing animal 
welfare transition in the German egg industry. 

 

(Horisch et al., 2017) 
What influences environmental entrepreneurship? A multilevel analysis of the determinants of 
entrepreneurs' environmental orientation 

 

(Hoerisch et al., 2019) 
Environmental orientation among nascent and established entrepreneurs: an empirical analysis of 
differences and their causes 

 

Sarasvathy, Saras D. 141 (Sarasvathy & Ramesh, 2019) An effectual model of collective action for addressing sustainability challenges  

Cohen, Boyd 132 (Munoz et al., 2018) The double-edged sword of purpose-driven behavior in sustainable venturing  

Bocken, N. 119 (Bocken, 2015) Sustainable venture capital - catalyst for sustainable start-up success?  

Chai, Huaqi; Feng, 
Taiwen; Jiang, Wenbo; 
Shao, Jing 

105 (Jiang et al., 2018) 
Green entrepreneurial orientation for enhancing firm performance: A dynamic capability 
perspective 

 

Figura 6 – Principais autores pelo critério do número de citações e os artigos expoentes. 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 



 

 

A rede de colaboração entre autores foi estabelecida através da análise de co-autoria. 
Considerando-se como critérios de busca os autores com o número mínimo de um documento 
e dez citações, encontrou-se 368 autores, agrupados em 112 clusters. A análise da rede de 
colaboração nos estudos sobre ESu revela autores centrais em cada cluster, formado pelos 
seguintes autores: Erik Hansen, Johanna Klewitz, Stefan Schaltegger, Klaus Fichter (Cluster 
1); Thomas Lans e Vicent Blok (Cluster 2), Isabel O’neil e Jeffrey York (Cluster 3). 

A Figura 7 mostra os autores mais citados em artigos sobre ESu, distribuídos em cinco 
diferentes clusters. Isso implica que atores de um mesmo cluster são usualmente citados em 
um mesmo artigo, revelando linhas similares ou temas de pesquisa. Por exemplo, no luster 1 
(roxo), são mais citados em conjunto os autores Hansen e Schaltegger; no cluster 2 (vermelho), 
O’neil e York; no cluster 3 (verde) são citados em conjunto Parrish, Schlange e Cohen. 

 

 
Figure 7 – Principais autores em co-autorias em empreendedorismo sustentável de 2013 a 2022. 
Fonte: Web of Science, 2022 

 
A análise de co-ocorrência de palavras-chaves, que busca identificar os temas de pesquisa 

em ESu no período de 2013 a 2022, resultou na identificação de 1765 palavras-chaves 
diferentes. A Figura 8 apresenta 162 palavras-chaves, adotando-se o critério de que estas 
fossem apontadas em no mínimo 10 publicações (Figura 8). 

O cluster 1 (vermelho) é formado por 40 palavras-chave, as quais revelam um campo 
temático que contempla o comportamento empreendedor, especificamente no que se refere ao 
perfil (conhecimento, personalidade, comportamento planejado, propensão ao risco, auto-
eficácia, valores, experiências), a educação empreendedora, intenção e motivação 
empreendedora. Esses campos temáticos possuem como debate central negócios que se 
ramificam para outros clusters por meio dos temas: valor social, apelo tecnológico para a 
sustentabilidade do negócio com inovação. 

O cluster 2 (verde) é formado por 33 palavras-chave, que indicam um campo temático 
que contempla modelos de negócios (de modo geral e negócios inovativos), economia circular, 
sustentabilidade corporativa, ecossistema empreendedor, empreendedorismo institucional, e o 
paradoxo que envolve esse campo temático em torno da dinâmica econômica no contexto 
global. Modelo de negócios inovativos aparece como tema vinculado à economia circular, à 
performance e a sustentabilidade. 



 

 

 
Figure 8 – Principais temas pesquisados no campo do ESu, no período 2013- 2022. 
Fonte: Web of Science, 2022 

 
O cluster 3 (azul) é formado por 31 palavras-chave, que traz como tema central a gestão 

com desenvolvimento sustentável, responsabilidade social corporativa, capacidades dinâmicas, 
eco-inovação, gestão das pequenas empresas, orientação para o mercado, empreendedorismo 
ambiental. Maior ênfase esstá no campo da estratégia (visão baseada em recursos, startups, 
tomada de decisão, performance, vantagem competitiva e modelos de negócio). 

O cluster 4 (amarelo) é formado por 28 palavras-chave, no qual a responsabilidade social 
corporativa se destaca, relacionando o crescimento e desenvolvimento econômico dos países, 
as microfinanças e investimentos, crowdfunding, eco-empreendedorismo, embeddedness e 
fatores determinantes do sucesso dos empreendimentos no ecossistema empreendedor. 

O cluster 5 (roxo) é formado por 17 palavras-chave, num campo temático onde a criação, 
as mudanças climáticas, o empreendedorismo verde e a oportunidade de negócios se traduzem 
em correntes teóricas capitaneadas por Sarasvathy (2001) no que se refere a effectuation, que 
trata-se sobre um modo de o empreendedor pensar as oportunidades no ecossistema 
empreendedor e a criação de novos negócios, e causation, uma abordagem complementar a 
effectuation no que se refere a situações previsíveis em negócios tradicionais. 

O cluster 6 (azul claro) é formado por 13 palavras-chave, que contemplam como tema 
central o empreendedorismo social, a lógica institucional no desenho de modelos de negócios 
associados ao desenvolvimento sustentável, à criação de valor com valor social em 
organizações híbridas, cujo hibridismo está na relação de artefatos objetivos (modelos de 
negócios) e artefatos subjetivos (cultura e identidade organizacional). 



 

 

4 Análise de Modelos de Negócios para a Sustentabilidade em Pesquisas de ESu 
O empreendedorismo para o desenvolvimento sustentável é um fenômeno multinível que 

conecta dimensões sociais, ambientais e econômicas entre processos empresariais, 
transformações de mercado e desenvolvimento social e ambiental. Embora pesquisas sobre 
empreendedorismo social, ambiental e sustentável tenham avançado na compreensão sobre os 
processos de descoberta, criação e exploração de oportunidades orientadas à sustentabilidade, 
as ligações entre as influências contextuais os resultados transformacionais são apenas 
parcialmente capturadas nos atuais frameworks que propõe evolução nos modelos de negócios 
(Fichter & Tiemann, 2020; Johnson & Schaltegger, 2016; Schaltegger, et al., 2016). 

Alguns modelos de negócios sustentáveis estão sendo propostos na literatura, cujos 
autores e publicações estão expressas na Figura 9. Dentre eles, destaca-se Schaltegger et al. 
(2016), que identificou processos evolucionários de seleção e retenção de modelos de negócios, 
caminhos co-evolucionários para apoiar análises estruturadas da dinâmica entre modelos de 
negócios inovadores e transformação sustentável dos mercados. Também, Luedeke-Freund 
(2020) propõe uma estrutura que integra duas perspectivas de modelos de negócios 
sustentáveis: (i) perspectiva da agência, que aponta a necessidade de alguma forma de agência 
(alguém que tome decisões e age). Os empreendedores sustentáveis são agentes que alinham 
seus modelos de negócios às inovações de sustentabilidade para obter sucesso nos negócios e 
criar valor com e para os stakeholders; (ii) perspectiva sistêmica, que reconhece os modelos 
de negócios inseridos em contextos sociotécnicos por meio dos quais, por exemplo, políticas 
públicas, financiamento privado ou interesses de stakeholders influenciam se e como os 
modelos de negócios podem ser desenvolvidos. 

Complementando esta ideia, a pesquisa de Fichter e Tiemann (2020) aponta que 
empreendedores e startups são atores-chave na implementação de inovações, sugerindo que 
competições de planos de negócios podem contribuir nos sistemas de apoio ao 
empreendedorismo e são uma força poderosa na condução da atividade empreendedora mais 
sustentável. Os autores constataram que a promoção da sustentabilidade em plano de negócios 
tem impacto na integração da sustentabilidade na atividade empresarial das startups. Também, 
considerando o empreendedor como agente de mudanças, Douglas et al. (2021) desenvolveram 
um modelo holístico para identificar a intenção empreendedora, que permite avaliar as 
preferências relativas do indivíduo por lucro, impacto social e resultados de inovação. 

Outros estudos que buscam propor modelos de negócios sustentáveis abordam temas 
relativos ao empreendedorismo ambiental coletivo, como possibilidade de exploração 
sustentável de oportunidades com base em recursos naturais (Wigger & Shepherd, 2020). 
Sarasvathy e Ramesh (2019) comentam que as falhas de mercado têm sido citadas com uma 
das principais causas da degradação ambiental devido à atividade empresarial e que os 
empreendedores muitas vezes desempenham um papel ativo no combate às questões 
ambientais e no desenvolvimento de soluções sustentáveis. Os autores apontam que, enquanto 
a literatura crescente sobre ESu investiga como os empreendedores agem frente a estes 
problemas, ainda não existem microfundamentos rigorosos para tais investigações. Para 
desenvolver esses microfundamentos, os autores reanalisaram o estudo de caso de Elinor 
Ostrom (Prêmio Nobel da Economia) sobre estruturas de governança para gestão de bacias 
hidrográficas. O estudo mostrou como empreendedores eficazes transformam falhas de 
mercado em soluções sustentáveis por stakeholders autoseletivos. Abdelkafi e Hansen (2018) 
identificaram padrões de modelos de negócios de ecoempreendedores em mobilidade 
eletrônica e constaram difusão de tecnologias ambientais e transformações da indústria devido 
aos modelos de negócios como propriedades dos ecoempreendedores. 

 
 



 

 

Autores  Título do Artigo Objetivos Resultados 
(Schaltegger et al., 
2016) 

Business models for 
sustainability: a co-evolutionary 
analysis of sustainable 
entrepreneurship, innovation, and 
transformation 

Desenvolver uma estrutura teórica para analisar 
o desenvolvimento de modelos de negócios co-
evolucionários para nichos pioneiros 
sustentáveis e players convencionais de 
mercado de massa, para a transformação 
sustentável dos mercados. 

Os principais processos evolutivos de variação, seleção e 
retenção de modelos de negócios e caminhos evolutivos são 
identificados para apoiar análises estruturadas da dinâmica entre 
inovação de modelos de negócios e transformação sustentável 
dos mercados. 

(Johnson & 
Schaltegger, 2020)   

Entrepreneurship for sustainable 
development: a review and 
multilevel causal mechanism 
framework 

Propor uma estrutura multinível para vincular 
mecanismos causais existentes na literatura e 
proposições de pesquisas futuras sobre 
empreendedorismo para o desenvolvimento 
sustentável. 

Apresentação de estrutura para desenvolvimento do ESu, 
apontando mecanismos causais entre os níveis macro, meso e 
micro. Apresentam processos e mecanismos que funcionam bem 
entre os três níveis e que podem ajudar a cumprir a expectativa e 
a esperança de ESu para transformar mercados e comunidades 
locais, no nível meso, e o ambiente natural e as instituições 
globais, no nível macro. 

(Luedeke-Freund, 
2020) 

Sustainable entrepreneurship, 
innovation, and business models: 
Integrative framework and 
propositions for future research 

Apresentar uma estrutura de modelo de 
negócios para inovação em sustentabilidade 
(BMfSI) para estudar como estes modelos de 
negócios aplicam-se a casos de negócios para a 
sustentabilidade.  

As perspectivas de agência e de sistemas estão integradas no 
espaço de mediação do modelo de negócios. Envolve decisões e 
atividades dos empreendedores sustentáveis que alinham 
modelos de negócios à inovações sustentáveis, por um lado, e 
influência das contingências ambientais, barreiras e stakeholders 
do contexto sociotécnico, por outro. 

(Fichter & 
Tiemann, 2020)   

Impacts of promoting sustainable 
entrepreneurship in generic 
business plan competitions 

Esclarecer se a integração de objetivos e 
considerações de sustentabilidade em 
Competições de Negócios (BPCs) tem impacto 
nas atividades de negócios dos empreendedores 
participantes e equipes de startups 

Os resultados revelam que a promoção da sustentabilidade em 
BPCs tem impacto na integração da sustentabilidade na atividade 
empresarial startup. 

(Wigger & 
Shepherd, 2020)  

We're All in the Same Boat: A 
Collective Model of Preserving 
and Accessing Nature-Based 
Opportunities 

Explicar como o empreendedorismo ambiental 
coletivo garante exploração sustentável de 
oportunidades com base em recursos naturais. 
Discutir ameaças que os empreendimentos 
enfrentam na busca de oportunidades baseadas 
na natureza e nas ações coletivas para preservar 
os recursos naturais. 

Esta análise contribui para nossa compreensão do 
empreendedorismo ambiental, detalhando os possíveis problemas 
associados à exploração de oportunidades potenciais baseadas na 
natureza, as maneiras pelas quais os empreendimentos podem se 
unir para enfrentar coletivamente esses desafios de exploração e 
os benefícios de tal ação coletiva (tanto para empreendimentos 
quanto para a natureza).  

(Douglas et al., 
2021) 

A multi-motivational general 
model of entrepreneurial 
intention 

Desenvolver um modelo de intenção 
empreendedora que inclui lucro, impacto social 
e inovação como impulsionadores do 
comportamento empreendedor. 

O estudo forneceu insights sobre as motivações dos indivíduos 
para diferentes tipos de carreiras empreendedoras e para seus 
múltiplos caminhos para o mesmo tipo empreendedor. 



 

 

(Sarasvathy & 
Ramesh, 2019) 

An effectual model of collective 
action for addressing 
sustainability challenges 

Desenvolver microfundamentos para a 
investigar o papel ativo do empreendedor no 
combate às questões ambientais e no 
desenvolvimento de soluções sustentáveis. 

O modelo integrado de ação coletiva resultante serve tanto como 
guia prático para empreendedores que buscam abordar questões 
de sustentabilidade quanto estrutura teórica para pesquisadores 
desenvolverem microfundamentos rigorosos em estudos futuros. 

(Breuer et al., 
2018). 

Sustainability-oriented business 
model development: principles, 
criteria and tools 

Realizar uma discussão teórica sobre o 
desenvolvimento de modelos de negócios 
interativos e transfronteiriços para a criação de 
valor sustentável.  

Quatro princípios orientadores foram definidos (orientação para 
sustentabilidade, criação de valor estendido, pensamento 
sistêmico, integração das partes interessadas) e 4 critérios 
relacionados ao processo (reformulação dos componentes do 
modelo de negócios, modelagem sensível ao contexto, 
modelagem colaborativa, gerenciamento de impactos e 
resultados) para desenvolver modelos de negócios orientados 
para a sustentabilidade. 

(Abdelkafi & 
Hansen, 2018) 

Ecopreneurs' creation of user 
business models for green tech: 
an exploratory study in e-
mobility 

Examinar o ecoempreendedorismo em 
empreendimentos estabelecidos que servem 
como adotantes iniciais de tecnologias 
ambientais radicais por meio da chamada 
inovação do modelo de negócios do usuário. 

Com base em insights da teoria do usuário líder em gestão da 
inovação e empreendedorismo sustentável, os autores 
fundamentam proposições que revelam propriedades dos 
ecoempreendedores, difusão de tecnologias ambientais e 
transformações da indústria devido aos modelos de negócios. 

Hoerisch et al., 
2019) 

Environmental orientation 
among nascent and established 
entrepreneurs: an empirical 
analysis of differences and their 
causes 

Investigar as diferenças entre empreendedores 
nascentes e estabelecidos no que diz respeito à 
orientação ambiental de seus empreendimentos. 

Os resultados mostram que a orientação ambiental média é 
significativamente maior entre empreendedores nascentes do que 
entre empreendedores estabelecidos. 

Figura 9 – Proposição de modelos de negócios sustentáveis  
Fonte: Elaborado pelas autoras 

 
Ainda nesta perspectiva, Horisch et al. (2019) identificam variáveis que influenciam nas diferentes orientações ambientais entre 

empreendedores nascentes e estabelecidos, como por exemplo, renda familiar e reportagens na mídia. Com base nas descobertas, as implicações 
para os formuladores de políticas, os empreendedores e à educação para o empreendedorismo são desenhadas para usar o potencial dos 
empreendedores ambientais nascentes de forma mais abrangente. Por exemplo, as instituições de ensino precisam dar impressões realistas dos 
desafios e potenciais do empreendedorismo ambiental. Da mesma forma, os empreendedores ambientais devem pensar nos desafios específicos 
relacionados aos empreendimentos voltados para o meio ambiente, como possíveis compensações entre objetivos ambientais e econômicos, nos 
estágios iniciais de sua atividade empreendedora. 

 
 



 

 

Outras pesquisas de modelos de negócios discutem o tema sob a perspectiva do 
empreendedorismo social. Saebi et al. (2019) apontam aumento do interesse de pesquisa em 
ESu. que resultou em insights sobre o seu papel na promoção do crescimento inclusivo e da 
mudança institucional. No entanto, a natureza emergente da literatura e o fato de a sua base 
estar em diferentes disciplinas (Sociologia, Economia, por exemplo) e campos temáticos 
(empreendedorismo, ética, gestão ambiental, por exemplo) levaram a formação de um campo 
teórico fragmentada e sem estruturas dominantes. Esta constatação provoca inquietação pelo 
risco de duplicação de esforços e dificuldades de crescimento cumulativo do conhecimento. 

 
5 Conclusões 

A preocupação mundial com a sustentabilidade, expressa nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da ONU e as mudanças no comportamento de compra e 
consumo dos consumidores em favor do consumo de produtos verdes, têm exigido nova 
postura nos negócios. Neste contexto, o tema ESu tem ganho importância no meio empresarial 
e acadêmico, buscando aproximar os campos de conhecimento de empreendedorismo e de 
sustentabilidade ao de administração, e assim, integrar atividades que geram resultados 
econômicos, promovam a preservação ambiental e o bem-estar social de forma equilibrada. 

Os resultados sugerem que ESu está sendo tratado como um novo modelo de gestão para 
tornar os negócios mais sustentáveis, desafiando as organizações a eliminarem os desperdícios, 
preocuparem-se com a degradação ambiental e terem um olhar voltado às pessoas afetadas 
pelos seus métodos, processos, produtos e serviços, tendo como base a consciência coletiva e 
os fundamentos teóricos da gestão humanizada. 

A relevância dos modelos de negócios para o desempenho, em geral, e para a 
sustentabilidade, em particular, tem sido reconhecida na literatura gerencial a partir do 
desenvolvimento de pesquisas no campo do ESu. Contudo, a fragmentação constatada no 
campo do conhecimento e o crescimento das pesquisas, dois dos resultados do presente estudo, 
indicam fragilidades e também potencialidades em direção ao desenho de novos modelos de 
gestão na medida em que alguns pesquisadores (Schaltegger et al., 2016, por exemplo) 
começaram a explorar possíveis contribuições dos modelos de negócios para a transformação 
sustentável dos mercados e da sociedade.  

Embora as pesquisas nos campos do empreendedorismo social, ambiental e sustentável 
tenham avançado na compreensão sobre os processos de descoberta, criação e exploração de 
oportunidades orientadas à sustentabilidade, como destacam diferentes autores (Schaltegger, et 
al., 2016; Johnson & Schaltegger, 2016; Luedeke-Freund, 2020), modelos de negócios voltados 
à sustentabilidade e à exploração de nichos de mercados sustentáveis ainda são escassos. 

Defende-se neste artigo a ideia de que novas proposições teóricas estão emergindo, 
dentre elas a que discute o empreendedorismo com foco nos desafios sociais e ambientais, 
entendida como ESu. Entretanto, variáveis econômicas, ambientais e sociais e as ligações entre 
estas com as influências contextuais e os resultados inovadores são apenas parcialmente 
capturadas nos atuais frameworks que propõem evolução nos modelos de negócios. Assim, 
ainda falta um entendimento compartilhado dos requisitos básicos para um modelo de negócios 
orientado à sustentabilidade. Esta ideia é corroborada com autores, como Breuer et al. (2018), 
Johnson e Schaltegger (2016), Schaltegger, et al (2016), Fichter e Tiemann (2020). Neste 
sentido, aponta-se aqui uma lacuna teórica que mostra a importância deste debate para o avanço 
do conhecimento na área de ESu. Assim, a partir dos achados na literatura, buscou-se provocar 
um debate científico, apontando o ESu como uma oportunidade para desenhar um novo modelo 
de gestão para tornar os negócios mais sustentáveis. 

Possibilidades para estudos futuros. Falta um entendimento compartilhado dos 
requisitos básicos para a modelagem de negócios orientados à sustentabilidade, aspecto 
apontado por Breuer et al. (2018). As variáveis e aspectos relativos à sustentabilidade são 



 

 

parcialmente capturadas nos atuais frameworks, o que permite estudar e explicar os papéis 
dinâmicos para os processos do ESu, visando nichos ecológica e socialmente benéficos à 
sociedade, como indicam Schaltegger et al. (2016), Johnson e Schaltegger (2016), Breuer et al. 
(2018) e Fichter e Tiemann (2020). Os resultados deste estudo podem subsidiar a realização de 
pesquisas empíricas futuras que visem identificar e analisar práticas de ESu em diferentes tipos 
de organizações, para instrumentalizar a elaboração de novos modelos de negócios mais 
sustentáveis. 

Limitações da pesquisa. Para fins de composição do presente documento, não foi 
possível apresentar a análise de conteúdo dos 42 artigos com maior volume de citações no 
período analisado. 
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Resumo: O objetivo deste é analisar como estão as CCEs em estudantes concluintes de ensino 

médio, verificando se há diferenças entre os gêneros, idades e se o turno de estudo aponta 

alguma diferença entre as CCEs. Foram pesquisados 356 alunos/as concluintes do ensino médio 

da rede básica estadual de Chapecó-SC. A coleta ocorreu com o questionário proposto por 

McClelland (1972), bem como sua tabulação e também foram realizados cálculos estatísticos 

descritivos. Os resultados apontam que os jovens pesquisados têm as 10 CCEs desenvolvidas. 

O gênero feminino teve pontuação maior que o masculino em 9 CCEs. Quanto à idade os/as 

alunos/as com 19 anos ou mais tiveram resultados melhores nas categorias de planejamento e 

poder. No que tange ao turno, os/as do noturno tiveram pontuações maiores se comparadas ao 

matutino em 7 das 10 características. Assim, espera-se este trabalho possa subsidiar políticas 

públicas de empreendedorismo para jovens empreendedores, como alternativa de 

empregabilidade.  
 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Características comportamentais. Jovens.  

 

1 Introdução 

 

O empreendedorismo tem sido analisado como passível de desenvolvimento em qualquer 

fase da vida das pessoas e deve ser compreendido como algo muito além da criação de uma 

nova empresa ou negócio. Na visão de (Lima Júnior et al., 2019) envolve reconhecer e utilizar 

as oportunidades e desafios com segurança, cautela e ousadia, desenvolvendo atitudes capazes 

de influenciar positivamente toda a sociedade.  

As potencialidades do empreendedorismo reforçam a sua necessidade e a importância de 

desenvolver competências, comportamentos e atitudes nos indivíduos, para que possam reagir 

de forma inovadora às transformações econômicas, sociais, políticas, tecnológicas e culturais 

advindas do cenário mundial globalizado e em rede. Os benefícios do empreendedorismo, de 

acordo com (Ibrahim & Mas’ud, 2016), incentivam governos de diferentes países, 

principalmente aqueles em desenvolvimento, a criarem políticas de estímulo ao 

empreendedorismo, com foco especial para os jovens da população.  

No Brasil, de acordo com os dados do Global Entrepreneurship Monitor (Greco et al., 

2020), 31,5% da população jovem (18-24 anos) é empreendedora, mas apenas 7,2% são 

estabelecidos no mercado de trabalho. Este fato, reforça a necessidade da educação 

empreendedora para crianças e adolescentes, de modo que possam aprimorar suas capacidades 

e se tornarem empreendedores de sucesso no futuro. De acordo com o (Serviço Brasileiro de 



                                                     

 

 

 

 

 

Apoio ao Pequeno Negócio - SEBRAE, 2018, p. 2) “a Educação Empreendedora contribui para 

a construção de um novo perfil de estudante, incentivando o desenvolvimento de competências 

múltiplas e a sua inserção sustentada no mundo do trabalho”.  

Outro argumento para esta necessidade, remete ao trabalho de Ching & Kitahara (2017, 

p. 291) que obtiveram resultados de que jovens são “[...] altamente inclinados para o 

empreendedorismo e com necessidade de realização”. Outros estudos, detalhados neste 

trabalho, salientam como é relevante a análise da propensão a atitudes empreendedoras nas 

amostras de população jovem, não só como promotora de uma análise dos compromissos em 

prol da capacidade de desenvolvimento de soluções inovadoras para problemas emergentes.  

A educação empreendedora e a propensão a atitudes empreendedoras em jovens, se 

associam diretamente com o conceito de comportamento empreendedor. De acordo com Filion 

(1999), o comportamento empreendedor é um fenômeno com forte influência nacional/regional, 

fundamentado na cultura, nas necessidades e nos hábitos de um país e/ou de cada região. Este 

comportamento, se manifesta a partir das características e competências empreendedoras que 

compreende os conhecimentos, habilidades e atitudes de um indivíduo ou grupo de indivíduos 

que, em situações críticas e de incerteza, se motivam a buscar soluções para gerar benefícios 

institucionais e realização pessoal (Schmitz, 2012). Segundo a autora, os desafios e problemas 

complexos do mundo do trabalho fazem com que o fator humano seja o principal combustível, 

não apenas como sujeito pensante, como também detentor da capacidade para a competitividade 

e inovação nas organizações. 

Neste sentido, conforme apresentado por Bernardi, (2012), é também importante 

conhecer as características individuais dos empreendedores, pois isso vai diferir as qualidades 

e as influências predominantes em cada comportamento. Dada a relevância da população 

jovem, como futuro do Brasil, este estudo foca nas características comportamentais 

empreendedoras (CCEs) estudadas por David McClelland em estudantes do ensino médio. Para 

tal, busca-se responder a seguinte questão problema: Os estudantes concluintes do ensino médio 

apresentam as CCEs desenvolvidas?  

Para responder à questão proposta, este estudo objetiva analisar como estão as CCEs em 

estudantes concluintes de ensino médio. Especificamente, buscar-se-á: a) verificar se há 

diferenças entre os gêneros e as idades; b) identificar se o turno de estudo aponta alguma 

diferença entre as CCEs. Este estudo se justifica, dada a necessidade de se explorar o processo 

de desenvolvimento de características e comportamentos empreendedores em jovens alunos, 

sendo considerado um assunto incipiente e escasso na literatura, sobretudo em relação às 

características empreendedoras e o alinhamento com a atitude de instituições de ensino, 

públicas e no ensino médio, em fomentar estes comportamentos nos alunos (Krüger & Minello, 

2017). Além disso, conforme apresentado por Lima Júnior et al. (2019), o espaço público da 

escola é considerado um espaço rico para agregar novas experiências e também possibilitar 

novas discussões sobre variados temas, inclusive o empreendedorismo, contribuindo para a 

formação de futuros cidadãos aptos a fazerem a diferença na sociedade e tomar decisões 

significativas diante do mercado de trabalho.  

O artigo estrutura-se em cinco partes. Inicialmente o tema é contextualizado e os objetivos 

e justificativas são apresentados. Na sequência há o referencial teórico sobre o empreendedor e 

as características comportamentais empreendedoras. A terceira parte apresenta os 

procedimentos metodológicos utilizados para a elaboração deste estudo. Após são apresentados 

e discutidos os achados da pesquisa. Por fim, a quinta parte exibe as considerações finais do 

estudo.  



                                                     

 

 

 

 

 

  

 

2   Empreendedorismo, Empreendedor e Características Comportamentais Empreendedoras 

 

O empreendedorismo na visão de Filion (1999) é um tema desenvolvido a partir de 

diferentes conceitos, envolvendo diferentes áreas do conhecimento, cada uma com suas 

peculiaridades, sendo considerado um campo variado para pesquisa. Este fenômeno pode ser 

compreendido a partir de duas correntes básicas, a corrente dos economistas, que associam o 

empreendedorismo ao desenvolvimento econômico, à inovação e à busca de oportunidades, e a 

corrente comportamental, foco deste estudo, que envolve aspectos relacionados à criatividade, 

atitudes, intuição e motivação dos indivíduos ou grupos de indivíduos empreendedores (Filion, 

1999). 

A perspectiva comportamental dos estudos sobre empreendedorismo teve início com 

Weber em 1947, quando definiu que os indivíduos empreendedores são agentes de inovação, 

que possuem uma importante função de liderança no ambiente organizacional (Lizote, 2013). 

No entanto, uma referência para os estudos do comportamento empreendedor é David C. 

McClelland, o qual identificou dez principais Características Comportamentais 

Empreendedoras (CCEs) que empreendedores de sucesso devem ter, desenvolver ou aprimorar, 

divididas em três conjuntos: realização, planejamento e poder (Figura 1).  

O autor percebeu os empreendedores como indivíduos diferenciados e procurou 

investigar quais características eram comuns e externalizadas, de modo a tornar possível a 

criação de programas que estimulassem o seu desenvolvimento (Krüger & Ramos, 2020) , visto 

que para Raupp & Beuren (2011), nem todos possuem características para empreender, mas 

estas podem ser desenvolvidas ao longo da vida.  

 
Categorias Características 

Realização: 

comprometimento na 

realização de um bom 

trabalho, com criatividade e 

intuição para alcançar suas 

metas e objetivos da melhor 

maneira possível, 

mostrando persistência, 

mesmo nas dificuldades, 

avaliando os riscos e se 

posiciona com equilíbrio. 

Busca de oportunidade e iniciativa: Identificar e agir sobre novas 

oportunidades; esta ação é antes mesmo de ser solicitado ou forçado pelas 

circunstâncias. 

Correr riscos calculados: avaliar e calcular riscos deliberadamente e tomar 

medidas para reduzir os riscos ou controlar os resultados. 

Exigência de qualidade e eficiência: encontrar maneiras de fazer as coisas de 

uma maneira melhor, mais rápida ou mais eficaz, buscando realizar suas ações 

de forma que satisfaçam ou excedem padrões de excelência esperados. 

Persistência: agir repetidamente para atender um desafio ou superar um 

obstáculo. 

Comprometimento: fazer um sacrifício pessoal ou despender um esforço 

maior para realizar uma atividade; assumir responsabilidade pessoal pelo 

desempenho necessário ao atingimento de metas e objetivos. 

Planejamento: as 

características dessa 

categoria dão suporte a 

Realização, uma vez que 

para realizar uma melhor 

avaliação dos riscos há 

necessidade de busca por 

informações, planejamento 

e monitoramento. Ou seja, 

Busca de informações: dedicar-se pessoalmente a obter informações 

necessárias para sua atividade. 

Estabelecimento de metas: definir metas de curto e longo prazo, claras e 

específicas, e, se necessário, revisar. 

Planejamento e monitoramento sistemáticos: planejar dividindo tarefas de 

grande porte em subtarefas; constantemente revisar os planos, levando em 



                                                     

 

 

 

 

 

fazer pensar antes de tomar 

alguma atitude. 

conta os resultados obtidos e mudanças circunstanciais, manter registros e 

utilizá-los para tomar decisões. 

Poder:  

atrelado às necessidades 

pessoais, ou seja, de 

conseguir realizar ações da 

maneira como desejar e, se 

necessário, conseguir 

colaboradores e parcerias. 

Persuasão e redes de contato: utilizar estratégias deliberadas para influenciar 

ou persuadir outras pessoas, utilizar pessoas chaves como agentes para atingir 

objetivos, 

Independência e autoconfiança: Procurar autonomia em relação a normas e 

controles de outros, manter seu ponto de vista mesmo diante da oposição ou de 

resultados inicialmente desanimadores, e também expressa confiança na sua 

própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou de enfrentar um desafio. 

Figura 1. Categorias e Características Comportamentais Empreendedoras  
Fonte: (Management Systems International (MSI), 1990; McClelland, 1972; McClenlland, 1961). 

 

McClelland isolou fatores psicológicos e culturais do empreendedor por meio de 

métodos quantitativos (Boava & Macedo, 2006). Com seus estudos sobre teoria sobre a 

motivação psicológica, McClelland (1961) contribuiu para o entendimento do 

empreendedorismo. Para ele, dentre os motivos para empreender, a alta necessidade de 

realização é a mais forte delas, as pessoas com alto desejo de realização dedicam mais tempo a 

tarefas desafiadoras e que envolvem riscos moderados. Assim, dedicou-se ao entendimento e 

mensuração das CCEs, tendo como ponto de partida a teoria das necessidades (McClelland, 

1972).  

Na visão de McClelland, dentro de cada conjunto de características, alguns 

comportamentos podem ser observados e estes se manifestam nas práticas/ações dos indivíduos 

empreendedores, sejam eles atuantes individualmente na proposição de um novo negócio ou 

enquanto intraempreendedores, dentro de uma organização (Carneiro et al., 2017). Para 

Dornelas (2003) o comportamento empreendedor está ligado à uma orientação para a ação, na 

qual se deve pensar de forma diferente, procurar novas oportunidades para a organização, criar 

algo novo e compreender como as novas oportunidades poderão gerar resultados superiores à 

organização. 

De modo geral, o comportamento empreendedor é resultante de um conjunto de 

cognições e emoções dos indivíduos empreendedores (Lima et al., 2020), que se manifestam 

nas ações concretas e teoricamente observáveis dos indivíduos durante a sua atuação e 

exploração oportunidades, sendo este o foco dos estudos sobre o comportamento empreendedor 

(Bird et al., 2012). Analisar as características comportamentais dos indivíduos empreendedores, 

na visão de (Tormen et al., 2015), se demonstra relevante, pois é a partir delas que se identifica 

o potencial do espírito empreendedor para auxiliar nos processos que envolvem as 

organizações, tornando-as mais competitivas e sustentáveis. 

Rocha et al. (2016) ao analisar as características associadas ao comportamento 

empreendedor, evidenciaram um conjunto de sete comportamentos: i) identificar 

oportunidades, como uma ideia inovadora que tenha potencial para atingir seus objetivos em 

qualquer área do conhecimento humano; ii) assumir riscos, sabendo que esses vão acontecer e 

impactar nas atividades; iii) superar os problemas organizacionais de forma otimista, através da 

identificação de oportunidades; iv) buscar o conhecimento necessário para dar continuidade aos 

negócios e projetos; v) manifestar o valor do cliente aos produtos desenvolvidos; vi) liderar 

com eficácia a sua equipe durante a execução dos negócios e projetos; vii) procurar outros 

indivíduos ou organizações para compartilhamento de ideias para a tomada de decisão. 

Para Hisrich et al. (2009) a ação/comportamento empreendedor é intencional, uma vez 

que os indivíduos empreendedores buscam oportunidades e desenvolvem novas alternativas 



                                                     

 

 

 

 

 

intencionalmente. Dessa forma, os comportamentos são influenciados pela motivação em 

realizar algo e quanto maior o empenho dos empreendedores, maior será a possibilidade de 

colocá-lo em prática (Hisrich et al., 2009). 

Neste contexto, o empreendedor é aquele que cria algo novo e com valor, para tanto 

acaba assumindo riscos financeiros e sociais, mas também espera ter recompensas econômicas 

e sociais (Hisrich & Peters, 2004). Dessa forma, o empreendedor tem uma forma particular de 

perceber o que está ocorrendo em um setor específico Filion (2000), uma vez que acumula 

conhecimentos, tem atitudes, comportamentos, formas de perceber o mundo e a si, desenvolve 

atividades que envolvem risco, tem capacidade de inovar, de ser perseverante e de conviver 

com a incerteza (Dolabela, 2008). 

De modo geral, o espírito empreendedor é uma característica distinta de cada indivíduo, 

que pode ao longo da vida aprender a empreender, porque o empreendedorismo é um 

comportamento e não um traço de personalidade (Drucker, 2016). Dessa forma, Pradhan & 

Nath (2012) distinguem duas dimensões que podem caracterizar o empreendedor, a necessidade 

de realização que já foi estudada por McClelland (1965), e o lócus de controle que é a percepção 

de controle sobre os acontecimentos da vida, tanto de cunho interno – eventos de sua vida, e 

externo, como sorte e destino. 

 

3 Procedimentos metodológicos 

 
Os dados foram coletados por meio de questionário aplicados de forma presencial em três 

escolas de ensino médio de Chapecó-SC. O questionário é baseado em McClelland (1972) que 

é composto por 55 questões de escala do tipo Likert e foram acrescidas mais duas questões: 

idade e gênero. Os questionários foram respondidos de forma manual na sala de aula pelos(as) 

alunos(as), com devolução imediata. Esta ação foi autorizada pela direção das escolas e 

acompanhada por um(a) professor(a). 

Cada CCE é analisada a partir de um grupo de questões do questionário, como 

apresentado no Figura 2. 

 
Características comportamentais empreendedoras - CCE Cálculo da pontuação 

Busca por oportunidades Q1 + Q12 + Q23 – Q34 + Q45 + 6 

Persistência Q2 + Q13 + Q24 – Q35 + Q46 + 6 

Comprometimento Q3 + Q14 + Q25 + Q36 - Q47 + 6 

Exigência de qualidade Q4 + Q15 + Q26 + Q37 + Q48 + 0 

Assumir riscos calculados Q5 + Q16 + Q27 – Q38 + Q49 + 6 

Definição de metas Q6 - Q17 + Q28 + Q39 + Q50 + 6 

Pesquisar dados Q7 + Q18 - Q29 + Q40 + Q51 + 6 

Planejamento Q8 + Q19 + Q30 – Q41 + Q52 + 6 

Persuasão Q9 – Q20 + Q31 + Q42 + Q53 + 6 

Independência Q10 - Q21 + Q32 + Q43 + Q54 + 6 

Fator de correção Q11 - Q22 - Q33 – Q44 + Q55 + 18 

Figura 2. Cálculo das características comportamentais empreendedoras 
Fonte: Adaptado de Bartel (2010). 

 

As questões 11, 22, 33, 44 e 55 correspondem ao fator de correção, utilizados para evitar 

que, mesmo de forma inconsciente, as respostas sejam exageradamente favoráveis. O fator de 

correção é utilizado somente se o somatório da pontuação das questões de cada característica 



                                                     

 

 

 

 

 

for igual ou superior a vinte pontos. Neste caso, todas as CCE’s devem ser corrigidas com a 

subtração dos pontos correspondentes (Mansfield et al., 1987). 

Há algumas questões negativas, em que a pontuação deve ser subtraída, do resultado final 

da soma das questões relativas aquela característica e devem-se acrescentar seis pontos ao final 

do somatório.  A pontuação máxima para cada característica é de vinte e cinco pontos, todavia 

quando o total for igual ou superior a 15 pontos o indivíduo possui a característica desenvolvida. 

Para ser considerado empreendedor de sucesso deve ter as dez características desenvolvidas 

(Mansfield et al., 1987).  

Os pesquisados são alunos/as concluintes do ensino médio, ou seja, terceira série ou 

terceirão, de três escolas da rede estadual de Chapecó-SC: Escola de Educação Básica Bom 

Pastor (Bom Pastor), centro da cidade; Escola de Educação Básica Coronel Ernesto Bertaso 

(Cel. Bertaso), bairro São Cristovão; e, Escola de Educação Básica Marechal Bormann (Mal. 

Bormann), centro da cidade. As escolas pesquisadas foram as que liberação a realização da 

pesquisa. A amostra é constituída de 356 alunos/as, como distribuídos no Tabela 1. 

 
Tabela 1. Amostra pesquisada 

Escola Total de alunos/as concluintes  Amostra total % de alunos/as pesquisados 

Bom Pastor 212  169 80% 

Cel. Bertaso 90 72 80% 

Mal. Bormann 150 115 77% 

Total 452 356  
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Após a coleta, os dados foram inseridos em uma planilha de cálculo, na qual foi 

desenvolvida a fórmula de cálculo de cada uma das CCEs conforme Quadro 2 e considerando 

o fator de correção. Os dados também foram processados com estatística descritiva, afim de 

realizar cruzamento com os idade, gênero e turno. Os dados relativos à idade e ao gênero foram 

analisados com frequência absoluta e percentual.  

 

4 Apresentação e análise dos dados 

 
Chapecó é um município do estado de Santa Catarina, localizado no Oeste, divisa com o 

estado do Rio Grande do Sul. Sua população estimada em 2021, era de 227.587 habitantes 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021). Na economia Chapecó é destaque no 

processamento de carnes de suínos e aves, sendo competitivo mundialmente. Ainda se destacam 

as indústrias metal mecânica e moveleira. No setor de serviço ganham destaque: educação, 

saúde e desenvolvimento de software (Sociedade Amigos de Chapeco, 2016). Chapecó ocupa 

atualmente a 4ª posição no movimento econômico de Santa Catarina, ficando atrás de Joinville, 

Itajaí e Blumenau (Notícias do Dia, 2021). 

A taxa de escolarização de 6 a 14 anos no município em 2010 era 98,4% (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021). O município conta com 31 escolas de educação 

básica estaduais (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 

2020b), o que representa 37,63% das matrículas totais (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2021), sendo que no ensino médio, no ano de 2020, 

era 7.874 matrículas (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021). 



                                                     

 

 

 

 

 

No ensino médio o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é de 4,1, 

sendo maior que o do Estado (3,8) e que do Brasil (3,9) (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2020a). 

No empreendedorismo voltado aos negócios empresarias, em 2021, Chapecó registrou a 

abertura de 6.677 novas empresas, com média de 556 empresas por mês. O maior aumento foi 

no número de micro empresas individuais (MEIs) com acréscimo de 4.620 no ano, saltando de 

13.009 para 17.629 (Prefeitura Municipal de Chapecó, 2022) .  Chapecó segue uma tendência 

do estado de Santa Catarina que em 2021, de janeiro a outubro, teve um saldo positivo de 

120.527 novos negócios. Segundo Gilson Lucas Bugs, atual presidente da Junta Comercial de 

Santa Catarina (JUCESC), isto é, devido a modernização e simplificação dos processos no 

Estado e do DNA empreendedor do catarinense, sendo que “[...] para cada quase sete pessoas 

em SC, uma empreende” (Santa Catarina, 2021).   

Chapecó também é destaque no cooperativismo, sendo a sede de cooperativas de destaque 

nacional e internacional, como: Cooperativa Agroindustrial Alfa, Cooperativa de Crédito Rural 

de Chapecó (Sicredi MaxiCrédito) e a Cooperativa Central Aurora Alimentos (Aurora Coop). 

Com estas informações, Chapecó se mostra como uma cidade que tem um ecossistema 

empreendedor favorável. Foi neste ambiente que os dados foram coletados e serão apresentados 

a seguir. Foram pesquisados jovens concluintes do ensino médio da rede pública estadual do 

município. 

Levando em consideração que em 2020 o total de matrículas no ensino médio era de 7.874 

e que são três anos, este número foi dividido por 3, seriam 2.624 na terceira série, sendo está a 

população do estudo. A amostra coletada que foi de 356 alunos/as têm um grau de 

confiabilidade de 95%, utilizando o cálculo de Barbetta (2014).  

Nesta amostra são 199 alunas (55,9%) e 157 (44,1%) alunos/as, em Chapecó, segundo o 

Censo Demográfico do IBGE de 2010, a distribuição da população por gênero no município é 

de 51% de mulheres e 49% de homens. Esta mesma distribuição ocorre na faixa etário dos 

pesquisados, 15 a 19 anos, sendo que a média dos pesquisados é de 17 anos. São um total de 

16.792 pessoas nesta faixa etária, com 8.537 (50,8%) mulheres e 8.255 (49,2%) homens 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021). Assim, o percentual de alunas ficou 

superior a distribuição da população, embora os dados do Censo estejam defasados e possam 

ter mudado nos últimos anos.  

A intensidade empreendedora com relação ao gênero no Brasil para os empreendimentos 

em fase inicial é praticamente igual para homens (23,5%) e mulheres (23,1%), todavia para os 

empreendimentos já consolidados os homens lideram (18,4%), estando a frente das mulheres 

com 4,5 pontos (Greco et al., 2020). 

A distribuição das idades é mostrada na Tabela 2. Quatro alunos/as tinham 20 anos ou 

mais, o restante ficou na faixa de 15 a 19 anos.  

 
Tabela 2. Distribuição de idade dos pesquisados 

Idade 15 16 17 18 19 20 21 Total 

Quantidade 4 51 247 43 7 3 1 356 

Percentual 1,1% 14,3% 69,4% 12,1% 2,0% 0,8% 0,3% 100% 
Fonte: Resultados da pesquisa (2022). 

 

O ato de empreender pode ocorrer em qualquer idade, mas o empreendedorismo voltado 

ao negócio empresarial somente pode ocorrer a partir dos 18 anos no Brasil. Os participantes 



                                                     

 

 

 

 

 

da pesquisa que são maiores de 16 anos e menores de 18 anos devem ser emancipados para 

poderem ser sócios de empresa ou constituir um MEI, tendo isso podem até fazer a 

administração da mesma. Ainda os maiores de 16 anos podem ser sócios por meio de 

representação dos pais (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 2022). 

A faixa etária entre 18 a 24 anos tem uma taxa de intensão empreendedora para 

empreendimentos iniciais de 24,3% muito próxima as das outras faixas estudadas no GEM, 

como de 25 a 34 anos, com 26,1%, e de 35 a 44 anos, com 26,7%. Porém, as taxas de 

empreendedorismo estabelecido os jovens de 18 a 24 anos, tem a menor taxa com 7,2%, o que 

significa 1,8 milhões de pessoas. Este fato pode implicar na formação acadêmica e profissional 

destes jovens (Greco, Onozato, et al., 2020), além disso o número é mais baixo pelo fato de que 

para ser considerado estabelecido o empreendimento tem que ter pelo menos 42 meses de 

funcionamento e com 18 anos isso não é possível. 

Foi verificado o turno de estudo dos alunos/as, 204 (57,3%) eram no período matutino e 

152 (42,7%) do período noturno. Com relação as CCEs, cabe lembrar que, como aponta 

McClelland (1972), as questões do instrumento são subjetivas, elas refletem o momento em que 

se encontra o respondente. Neste caso jovens finalizando o ensino médio e no início do ano 

letivo. No geral, os dados apontam que os/as alunos/as pesquisados têm todas as CCEs 

desenvolvidas, como pode ser observado na Figura 3. 
 

Figura 3. Gráfico da pontuação média das CCEs 

Fonte: Resultados da pesquisa (2022). 

 

 Para McClelland (1987), o empreendedor para ser bem-sucedido deve ter ou 

desenvolver as 10 CCEs. Assim, pode se afirmar que os/as alunos/as são empreendedores. 

Embora a pontuação em nenhuma das CCEs desponte muito em relação às demais, ficando no 

geral com média 17. Destaca-se que a CCE de definição de metas foi a que obteve a maior 

pontuação, talvez pelo fato de neste ano eles tenham como meta concluir o ensino médio, além 

de terem que escolher um curso superior ou uma profissão, se desejarem entrar no mercado de 

trabalho. 

 As CCEs pertencentes aos grupos da persistência, assumir riscos calculados e persuasão 

foram as que obtiveram uma menor pontuação. As duas primeiras da categoria realização e a 

última da categoria poder. A persistência é a forma como as pessoas agem diante de um 

obstáculo e se está disposta a sacrifícios pessoais ou um esforço extraordinário para completar 
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uma tarefa ou atividade (Management Systems International - MSI, 1990). Pode demonstrar 

que ainda estão imaturos para entender que por vezes há necessidade de esforços mais 

significativos para realizar ou cumprir com algumas atividades. Lima Júnior et al. (2019, p. 

173) encontraram resultado semelhante em alunos/as do ensino médio e afirmam que “[...] a 

quantidade de alunos que não insistem frente a uma tarefa complicada foi significativa, já que 

se espera de um empreendedor a capacidade para correr riscos, mas também enfrentar os 

obstáculos que poderão surgir ao longo da sua jornada”.  

 A CCE assumir riscos calculados, como há necessidade de analisar as situações e o que 

está relacionado a ela e que pode ser um risco, talvez os/as alunos/as ainda não tenham 

condições de perceber isso e consequentemente de aplicar isso em suas atividades. Lima Júnior 

et al. (2019) verificaram que os/as alunos/as que passaram por um programa de 

desenvolvimento do empreendedorismo em escola de ensino médio, já conseguem ter esta CCE 

mais desenvolvida e já analisam os riscos de suas atividades. 

A persuasão, por sua vez, tem relação com a discussão para influenciar e persuadir os 

outros no intuito de alcançar objetivos propostos e para desenvolver e manter relacionamentos 

(networking) (MSI, 1990). Neste aspecto pode ser que os alunos/as consigam formar uma rede 

de contatos mais ainda não tenham bem formada a questão da persuasão de fato relacionadas 

aos seus objetivos e suas atividades. 

Analisando as categorias, Realização e Poder ficaram com uma média de 17 pontos. A 

categoria Planejamento ficou com 18 pontos em média. Verifica-se que os dados nas 3 escolas 

pesquisadas são homogêneos, com poucas variações nos resultados, como pode ser observado 

na Figura 4. 

 

 
Figura 4. Gráfico dos resultados das CCEs por escola e geral 
Fonte: Resultados da pesquisa (2022). 

 

 Há variação de um ponto nos itens persistência, comprometimento, persuasão e 

independência, o que demonstra que o grupo pesquisado é homogêneo e que a Escola em que 

estudam não influenciam nos resultados e nem a localização delas, pois uma delas fica em um 
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bairro, diferente das demais que se localizam no centro da cidade de Chapecó, o que poderia 

possibilitar maior acessos a outros empreendimentos.  

Em conversa informal com as dirigentes das escolas, foi questionado se eles/as tinham 

disciplina relacionado ao empreendedorismo na grade do ensino médio ou se havia prática de 

atividades relacionadas ao tema que eram desenvolvidas periodicamente com os/as alunos/as. 

As 3 comentaram que não tinham disciplinas e nem atividades regulares relacionadas ao 

empreendedorismo, que em momentos isolados já tinham abordado o tema. Duas comentaram 

que o foco neste período é o mercado de trabalho, escolha profissional e preparação para o 

vestibular.  

Neste sentido, Lima Júnior et al., (2019, p. 172) afirmam que “O empreendedorismo 

visa ser desenvolvido para que a formação humana valorize as ações dos indivíduos, seus 

sonhos, metas, desafios”, podendo assim ser empregadas também nas atividades que estão 

sendo focadas pelas Escolas neste momento de encerramento do ensino médio. Rocha et al. 

(2016) salientam que o desenvolvimento das comportamento empreendedor pode ser aplicado 

para o intraempreendedorismo e também para o aproveitamento de uma oportunidade ou 

resultado de um impulso movido por determinada necessidade.  

De todo modo, serão apresentados os dados de forma separada e individual por escola, 

para verificação de algumas especificidades. Na Figura 5 estão dos dados do Colégio Bom 

Pastor. 

 

 
Figura 5. Resultado compilado do Colégio Bom Pastor 
Fonte: Resultados da pesquisa (2022). 

 

No Bom Pastor verificou-se a pontuação maior, a única que passou dos 20 pontos, para 

a CCE relacionada à definição de metas, para o público masculino do período noturno. A menor 

pontuação foi 16 para as CCEs: busca por oportunidades, persistência, assumir riscos 

calculados, planejamento e persuasão, tendo CCEs em todas as categorias. A Figura 6 apresenta 

os dados do Colégio Cel. Bertaso. 
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Figura 6. Resultado compilado do Colégio Cel. Bertaso 
Fonte: Resultados da pesquisa (2022). 

 

Na Escola Cel. Bertaso a CCE assumir riscos calculados teve a menor pontuação, com 

14 pontos para o gênero feminino do turno matutino. Ainda para este público a CCE busca por 

oportunidade teve pontuação de 15. As CCEs de persistência e persuasão obtiveram pontuação 

de 15 pontos no público masculino matutino. A maior pontuação foi da CCE definição de metas 

no público feminino noturno, com 20 pontos. No geral a Escola Cel. Bertaso teve as menores 

pontuações em média. 

Na Figura 7 estão representados os dados agrupados referentes ao Colégio Mal. 

Bormann. A menor pontuação desta Escola ficou para o gênero masculino matutino, com 15 

pontos. Empatados com 20 pontos na CCE definição de metas ficaram os públicos feminino 

matutino e o masculino noturno.  

 

 
Figura 7. Resultado compilado do Colégio Mal. Bormann 
Fonte: Resultados da pesquisa (2022). 
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Além dos cálculos realizados por McClelland, os dados foram processados utilizando 

estatística descritiva. Assim, verificou-se que a média geral das CCEs teve mínimo de 11 pontos 

e o máximo de 21, tendo como média 17,45 pontos, com um desvio padrão de 1,78103. As 

CCEs de busca por oportunidade, persistência e planejamento tiveram as pontuações mais 

baixas, iniciando com 7 pontos. A que ficou com a menor amplitude foi a de assumir riscos 

calculados, com 14 pontuações diferentes, sendo 7 abaixo de 15 e as demais com 15 ou mais. 

Também nesta CCE, verificou-se que a pontuação mais alta foi de 21 pontos, então 

comparativamente às outras CCEs, esta ficou baixa. A segunda menor pontuação foi da CCE 

persistência com 22 pontos. As CCEs comprometimento, exigência de qualidade, definição de 

metas, pesquisar dados, planejamento e independência chegaram à pontuação de 25 pontos. 

A CCE planejamento foi a que teve maior amplitude dos dados, iniciando em 7 e indo 

até 25 pontos, tendo assim 18 pontuações diferentes. Ainda com relação a esta categoria 

percebe-se que os/as alunos/as do período noturno tem pontuações maiores se comparadas aos 

do período matutino. A CCE definição de metas teve cinco pontuações abaixo dos 15 pontos. 

 Na sequência foi realizado um cruzamento dos dados com as variáveis gênero, idade e 

turno a fim de atender aos objetivos específicos do estudo. Quanto ao gênero, em nenhuma das 

CCEs os homens ficaram com maior percentual na pontuação com 15 pontos ou mais. Autores 

como Minuzzi et al. (2016) obtiveram resultado semelhante, ao estudar acadêmicos/as do curso 

de Administração, no qual as mulheres apresentam média maiores em oito das dez CCEs.  

A CCE que teve a maior diferença entre os gêneros foi a de busca por oportunidade, o 

feminino ficou com 87% e o masculino 74% com a pontuação de 15 pontos ou mais. Em 

segundo lugar ficou a CCE de exigência de qualidade, o feminino ficou com 91% e o masculino 

81% com a pontuação maior que 15 pontos. A característica de persuasão em terceiro, com o 

gênero feminino (79%) e o masculino com 71%. Na CCE de independência, os percentuais são 

exatamente iguais para ambos os gêneros das pontuações que estão abaixo e acima da pontuação 

de 15 pontos. No cruzamento das idades com as categorias, se verificou que os respondentes 

com 15 anos, que foram 4, tem as opiniões mais divididas (50% x 50%), sendo que nas 

categorias: busca por oportunidades, comprometimento, exigência por qualidade, risco e 

planejamento. 

Na característica de persistência, o respondente com 21 anos teve pontuação menor que 

15 e dos 3 respondentes com 20, 2 tiveram também pontuação menor que 15. Na faixa dos 20 

anos foi o mesmo resultado para as categorias comprometimento e exigência por qualidade. Na 

CCE assumir riscos calculados, a faixa etária dos 18 anos teve proporcionalmente uma 

incidência relativamente alta de respondentes com pontuação menor de 15 pontos, 42%, se 

comparada as outras idades. 

Na categoria planejamento os respondentes com mais idade tiveram melhor 

desempenho. Nas CCEs de definição de metas e pesquisa de dados as faixas etárias de 19 anos 

(86%), 20 anos (100%) e 21 anos (100%) tiveram pontuação maior que 15 pontos. Na 

característica de planejamento todos os respondentes de 19, 20 e 21 tiveram pontuações maiores 

que 15. Na categoria poder, as duas características persuasão e independência, as faixas etárias 

de 20 e 21 anos tiveram 100% pontuação maior que 15 pontos. Na CCE de independência 100% 

dos pesquisados na faixa etária de 15 anos obtiveram pontuação maior que 15 pontos. 

No que tange ao turno de estudo dos/as alunos/as, o período noturno se destacou com 

pontuações maiores se comparadas ao matutino em 7 das 10 características: busca por 

oportunidades, persistência, definição de metas, pesquisa de dados, planejamento, persuasão e 

independência. Ou seja, todas as características das categorias de Planejamento e Poder.   



                                                     

 

 

 

 

 

Embora a categoria Realização, segundo McClelland (1972), seja a que explicite 

necessidade de realização, que seria o fator gerador da motivação diferenciada no 

empreendedor. Assim, ainda há espaço para o desenvolvimento da mesma, principalmente nos 

alunos do período noturno. 

 

5 Considerações finais 

 
Ao concluir o estudo verifica-se que seus objetivos foram atingidos. Atendendo o 

objetivo geral que era de analisar como estavam as CCEs em estudantes concluintes de ensino 

médio, os resultados apontam que elas se manifestam no dia a dia dos jovens do ensino médio 

público, o que significa que eles/as têm um perfil empreendedor. Este resultado se repetiu nas 

3 escolas pesquisas. Complementarmente, foi verificado que o gênero feminino obteve um 

resultado um pouco mais favorável que o masculino, mas só significativo nas CCEs busca por 

oportunidade, exigência de qualidade e persuasão. Ficando empatados na independência.  

Quanto às diferenças entre as idades, não há diferenças tão significativas 

numericamente. Todavia, na categoria planejamento os respondentes mais velhos tiveram 

desempenho melhor e na CCE assumir riscos calculados, os/as alunos/as na faixa dos 18 anos 

tiveram uma maior incidência de respostas com pontuação menor de 15 pontos. Em relação à 

influência do turno, os resultados apontam que os/as alunos/as do período noturno obtiveram 

pontuações maiores se comparadas ao matutino em 7 das 10 características, se destacando as 

categorias de Planejamento e Poder.  Mesmo que os resultados tenham demonstrado que os/as 

alunos/as concluintes do ensino médio tenham as CCEs desenvolvidas ainda há espaço para 

que elas sejam aprimoradas, pois a pontuação na maioria ficou mais próxima a 15 do que a 25.  

Assim, se recomenda às escolas buscarem por atividades que possam estimular o 

desenvolvimento das CCEs despertando o espírito empreendedor, ainda que vários estudos 

demonstrem que é um desafio saber como promover CCEs nas pessoas (Souza, 2015). Sugere-

se ações de aplicabilidade simples como: palestras com ex-alunos que tenham papel de destaque 

nas mais diferentes frentes e de agentes do SEBRAE; proporcionar momentos em que os/as 

alunos/as devam ser os responsáveis pelas atividades com supervisão dos/as professores/as e 

direção; incentivo para realização extracurriculares, se envolvendo em assuntos da comunidade. 

Isso pode fazer com que eles/as se sintam realizados, podendo despertar também para opções 

de atuação profissional e realização pessoal.  

Como os resultados apontam que as características da categoria Realização foram as 

que tiveram um desempenho menor, e McClelland (1965) considera que necessidade de 

realização é a característica mais distintiva da motivação para empreender, sugere-se também, 

que possam ser criadas ações para estimular a manifestação dessa característica. Leite (2002) 

aponta que o empreendedorismo se tornará uma prática quando os participantes do ecossistema 

agirem reconhecendo os erros e acertos, adaptando o que for necessário para continuar a 

caminhada e praticando o empreendedorismo dentro e fora do espaço educacional. Além disso, 

é importante incentivar o sonho da do empreendedorismo na vida pessoal dos/as alunos/as, o 

que irá ampliar o olhar para os desafios futuros, abrindo novos caminhos (Dornelas, 2003). 

O estudo teve limitações como utilizar uma amostra de somente 3 escolas básicas 

estaduais de segundo grau do município de Chapecó-SC, sendo que talvez fosse melhor coletar 

dados de forma estratificada em todas as escolas básicas estaduais de segundo grau do 

município, podendo abranger também escolas privadas. O fato de a coleta ter sido realizada em 

um só município o que não torna representativa os/as alunos/as brasileiros. Recomenda-se que 



                                                     

 

 

 

 

 

esta pesquisa seja replicada em outros municípios com estudantes de escolas público e privadas 

para se tornar mais representativa. Ainda como sugestão teórica, a realização de outros estudos 

comparativos da amostra, aplicados em diferentes momentos para fazer um acompanhamento 

longitudinal da evolução das CCEs neste público. 

Por fim, enquanto sugestão prática e contributiva para gestores públicos e coordenadores 

de escolas, espera-se a partir deste estudo, que possam ser estimuladas políticas públicas, a nível 

municipal para Chapecó-SC, de estimulo ao comportamento empreendedor de jovens do ensino 

médio público, de modo que possam ser desenvolvidas características e competências neste 

público e estimular o desenvolvimento de negócios empreendedores e rentáveis. Além disso, 

estimular ações educativas voltadas ao empreendedorismo, pode oferecer importantes 

contribuições econômicas, sociais e políticas para o município, através de melhores indicadores 

de Produtor Interno Bruto (PIB), Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e taxas de 

desemprego.  
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Resumo: Este artigo analisa o papel e formas de atuação de lideranças empreendedoras em 
cidades que vivenciam dinâmicas contemporâneas de reconversão de suas funções 
econômicas, tendo por base o turismo, em Tiradentes (MG), assim como processo de 
industrialização tardia, em Sete Lagoas (MG). A fundamentação teórica envolveu as noções 
de reconversão de funções econômicas de cidades e de empreendedorismo, agregando às 
abordagens revisadas a perspectiva da teoria da prática social de Bourdieu. Em termos 
metodológicos, a pesquisa pode ser caracterizada como de natureza qualitativa, realizada por 
meio de estudo comparativo de casos. Como resultados é possível constatar fortalecimento do 
papel dos empreendedores privados no desenvolvimento das dinâmicas investigadas, bem 
como percepção quanto à “carência” de lideranças aptas a articular os diferentes agentes 
sociais envolvidos. No que tange às características dos empreendedores verifica-se distinções 
quanto às suas origens e formas de gestão incorporadas a seus empreendimentos, superando 
premissa de homogeneidade no campo. 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo. Liderança Empreendedora. Reconversão de Funções 
Econômicas de Cidades. 
 
1 Introdução 

 
O papel e relevância da liderança - nos campos político, empresarial, empreendedor e 

comunitário - no desenvolvimento de cidades têm sido amplamente reconhecidos em 
diversos estudos (Hall, 1995; Fischer, 1996; Vainer, 2000). Tais pesquisas têm, 
reiteradamente, revelado a importância das lideranças locais e impactos de suas ações na 
construção de uma “liderança compartilhada”, visando um desenvolvimento participativo, 
inclusivo e sustentável. 

Partindo da premissa de que a construção social do desenvolvimento é forjada por 
relações interinstitucionais e interorganizacionais, que refletem interesses plurais dos 
agentes que operam na localidade, questões como articulações entre diferentes campos - 
político, empresarial, comunitário - e a busca por consenso entre seus diferentes 
representantes passa a constituir-se como dimensões cruciais nas novas modalidades de 
planejamento urbano, centradas na lógica do “planejamento estratégico” (Porter, 1990). 

Desse modo, tais premissas revelam-se amplamente evidenciadas em cidades que 
vivenciam processos de reconversão de suas funções econômicas, sobretudo, aquelas que 
buscam adotar modelos inspirados em noções como “cidades empreendedoras” ou “cidades 
globais”, em que se pressupõe a transformação da localidade de modo a torná-la mais 
atrativa e competitiva aos olhos de investidores, sendo comum a adoção de mecanismos de 
planejamento estratégico, bem o fortalecimento do papel do empreendedor privado no 
desenvolvimento local (Harvey, 1992; Borja & Castells, 1997). 

Tendo por base o foco em experiências contemporâneas de intervenções urbanas, assim 



 

 

como a relevância da função liderança nesse processo, este estudo tem como propósito 
investigar o papel e formas de atuação lideranças empreendedoras em cidades que 
vivenciam processos de reconversão de funções econômicas, tendo sido a questão de 
pesquisa assim delimitada: Qual o papel, as formas de atuação e articulação de lideranças 
em processos de reconversão de funções econômicas de cidades, no caso específico das 
cidades mineiras de Sete Lagoas e Tiradentes? 

A fundamentação teórica deste artigo foi subdividida em três seções. A primeira explora 
a literatura sobre processos de reconversão de funções econômicas de cidades, enfatizando 
a noção de planejamento estratégico (Hall, 1995). A segunda seção traz à tona a 
perspectiva do empreendedorismo e se encerra com uma discussão sobre os conceitos de 
habitus, campo e capital de Bourdieu (2010, 1990), os quais foram utilizados para uma 
melhor compreensão da forma como diferentes atores, inseridos numa dada comunidade, se 
articulam e mobilizam capitais que lhes permitam certa vantagem no interior do campo. 

Em termos metodológicos, a pesquisa que subsidiou os resultados deste estudo pode ser 
caracterizada como um estudo de caso, de natureza qualitativa, compreendendo entrevistas 
em profundidade, análise documental, grupos de foco e observação direta com 
representantes de diferentes campos (empreendedores, representantes de entidades da 
sociedade civil, lideranças governamentais, dentre outros). Quanto à unidade de pesquisa, o 
estudo considerou duas cidades mineiras - Sete Lagoas e Tiradentes - que nas últimas 
décadas vivenciaram distintos processos de reconversão de suas funções econômicas. 

Já no que tange à sua relevância, a pesquisa justifica-se, em termos teóricos, ao 
ampliar os estudos sobre processos de reconversão de funções econômicas de cidades e suas 
relações com os construtos de Liderança e Empreendedorismo. Ademais, seus achados 
parecem úteis ao reforçar o papel da liderança no desenvolvimento de cidades envolvendo 
conceitos como os de “cidade empreendedora”. No âmbito da literatura sobre 
empreendedorismo, este estudo contribui para melhor entendimento acerca da variação 
entre empreendedores e distintos estilos de gestão, levando-se em conta, simultaneamente, a 
influência dos mesmos e o contexto social no qual se encontram. 

Ainda em relação aos avanços teóricos, não se pode deixar de citar a adoção do 
arcabouço teórico de Bourdieu (2010), o qual possibilitou melhor compreender as inter-
relações entre os diferentes atores sociais investigados, que disputam e visam o domínio do 
campo, frente aos processos de reconversão vivenciados. Em termos práticos, o estudo 
justifica-se ao contribuir com novos insights para o desenvolvimento de práticas e políticas 
direcionadas a processos de reconversão de funções econômicas de cidades, bem para a 
concepção de metodologias voltadas para o desenvolvimento de lideranças, em diferentes 
campos de atuação - público, privado, comunitário. 

 
2  Referencial Teórico 
 
2.1 Reconversão de funções econômicas de cidades 

 
Uma série de debates conduzidos no meio acadêmico tem alertado para a 

importância de se analisar cidades submetidas a processos de reconversão de suas funções 
econômicas (Harvey, 1992; Borja & Castells, 1997; Sant’Anna et al., 2016). Ao mesmo 
tempo têm estimulado reflexões sobre implicações dessas transformações sobre arranjos 
locais e no potencial de desenvolvimento de tais localidades. Tal interesse pode ser 
explicado pela experiência de cidades que vivenciaram uma requalificação de seus espaços 
urbanos, com implicações sobre indicadores socioeconômicos e culturais (Borja & Castells, 
1997). 

Concomitantemente a tais dinâmicas no âmbito de cidades, as grandes empresas, em 
meados da década de 1970, tem se direcionado a processos sistemáticos de “reestruturação 



 

 

produtiva”, envolvendo estratégias como a intensificação da busca por novos mercados, a 
introdução de novas tecnologias de produção e a adoção de modelos de gestão e regulação 
da força de trabalho mais flexíveis e reestruturáveis (Harvey, 1992). 

A decisão estratégica das empresas, segundo Ferreira (2007), é quanto a se 
espalharem pelo globo - não abrindo mão, porém, de centralizar o comando, o capital e as 
core competencies em suas sedes. A proposta é buscar em cada país o que ele pode oferecer 
de mais vantajoso: mão de obra barata, ausência de restrições ambientais e/ou trabalhistas, 
matéria-prima acessível, beneficiando-se das possibilidades advindas das tecnologias de 
comunicação, montando-se o produto final em diversas unidades geograficamente 
espalhadas (Ferreira, 2007; Sant’Anna et al., 2016; Sant’Anna et al., 2017). 

Como suporte a tais estratégias das empresas, as cidades têm buscado “preparar-se” 
para as “novas” forças da economia global. Tal movimento evidencia-se na difusão de um 
“discurso ideológico hegemônico que preconiza como inexorável o papel ‘modernizante’ 
das cidades globais” (Ferreira, 2007, p. 115). 

Autores como Sassen (1999), Borja e Castells (1997) especializaram-se no estudo - e 
consultoria - dessa “nova modalidade de planejamento urbano”, amplamente inspirada nas 
teorias de gestão empresarial. 

Como resposta às novas demandas evidencia-se uma série de iniciativas destinadas à 
reconversão de funções econômicas de cidades cabendo, todavia, reflexões, mais críticas, 
quanto às suas implicações sobre diferentes dimensões: econômicas, sociais, políticas, 
culturais e espaciais (Sant’Anna et al., 2017). Tais dinâmicas têm sido abordadas por meio 
de diferentes nomenclaturas como reestruturação (reestruturation), revitalização 
(revitalization), requalificação (requalification) e reconversão (reconvertion) de funções 
econômicas de cidades, expressão essa adotada para fins deste estudo (Harvey, 1992; Borja 
& Castells, 1997). 

Ponto comum entre essas diferentes expressões é a tendência contemporânea de 
planejamento estratégico de cidades, associada a noções como cidade-espetáculo (Sánchez, 
2003), cidade-empresa (Vainer, 2000), as quais apontam como tendências o 
enfraquecimento do planejamento urbano como empreendimento exclusivo do Estado, 
fortalecendo o papel do empreendedor privado no desenvolvimento das cidades (Luchiari, 
2005; Sant’Anna et al., 2016). 

Segundo Fischer (1996), dentre os fatores que impulsionam as cidades a buscarem 
tais projetos de transformação, evidencia-se: 1. sensação de crise aguçada pela tomada de 
consciência da necessidade de mudanças; 2. articulação entre atores públicos e privados e 
configuração de lideranças locais; 3. vontade conjunta dos cidadãos para que a cidade dê 
um salto. Pressupõe, portanto, uma liderança compartilhada, com vistas a legitimar a 
vocação da cidade. 

A configuração desse quadro sugere, por conseguinte, abordagens de análise mais 
aptas a lidar com o que Weaver (1958) define como problemas de “complexidade 
organizada”, ao invés de modelos baseados em probabilidades estatísticas, direcionados ao 
equacionamento de problemas de outras ordens - “simplicidade elementar” ou 
“complexidade desorganizada” (Jacobs, 2011: 478). Premissas essas largamente 
empregadas em estudos econômicos que, no entanto, revelam limites a uma compreensão 
mais sistêmica da complexidade das dinâmicas vivenciadas no âmbito das cidades 
contemporâneas (Sant’Anna et al., 2016). 

Nessa direção, Jane Jacobs (2011, 1975) aponta para a relevância de estudos que 
busquem escutar e aprender com o cotidiano. Tal concepção traz à tona a importância da 
“vida urbana”, da vivência de seus diversos protagonistas anônimos, dos vários níveis de 
conectividade entre os vizinhos, da variedade de pessoas e estruturas, da história, da 
diversidade, da “beleza” que molda a cidade. 



 

 

Tendo por base tendência de dinâmicas de “reconversão de funções econômicas de 
cidades”, assim como a relevância de abordagens que busquem investigar as cidades como 
problema de “complexidade organizada” (Weaver, 1958), o presente estudo analisa o papel 
e as formas de articulação entre diferentes atores sociais envolvidos, em particular, as 
lideranças empreendedoras. 
 
2.2 Tipologias de Empreendedores 

 
Estudos recentes sobre empreendedorismo registram, de forma cada vez mais 

reiterada, preocupações com impactos da atuação do empreendedor para além das 
fronteiras organizacionais, assim como o entendimento de como se organiza a dinâmica de 
forças que lhe confere poder (Yammarino, Dansereau, Kennedy, 2001; Sant’Anna et al., 
2016). Em linhas gerais, o pensamento tradicional sobre o empreendedorismo tem sido 
visualizado por meio de dois extremos.  

De um lado, a visão dos empreendedores como elementos quase míticos, ao 
contrário dos demais indivíduos, que por suas competências singulares estariam aptos a 
aproveitar oportunidades que outros não conseguiriam vislumbrar (Hull, et al., 1980; 
Miller, 1983; Miner, 2000). De outro lado, sob a perspectiva de autores que defendem que 
macro forças externas criam oportunidades para novos empreendimentos, os quais seriam 
idealizados ao acaso por pessoas e não por virtudes particulares, cujo exemplo mais 
influente encontra-se na visão da “Ecologia Populacional das Organizações” (Hannan & 
Freeman, 1984). 

Se os primeiros estudos sobre empreendedorismo distinguiam os empreendedores 
como uma categoria especial, diferente do restante da população, aos poucos se tornou 
aparente que os empreendedores, mesmo como categoria especial, apresentam variações 
entre si. Em decorrência, estudos mais contemporâneos têm retomado sua atenção para a 
variação entre empreendedores e estilos de gestão (Filley & Aldag, 1978; Cooper, et al., 
1997; Sarasvathy, 2004). Sarasvathy (2004) chega, inclusive, a defender que a perspectiva 
de homogeneidade pode prejudicar sobremaneira os esforços para se compreender melhor o 
fenômeno, reduzindo-o. 

Não obstante, revisão de literatura sobre tipos de empreendedores, constatar-se a 
inexistência de riqueza de categorias de empreendedores, sendo a tipologia mais antiga – 
de fato uma dicotomia – é de Smith, desenvolvida na década de 1960, cuja influência 
perdura até hoje. Smith (1967) identificou dois tipos de empreendedores, os artesãos e os 
oportunistas. O primeiro caracteriza-se por ser filho de operários e ter algum treinamento 
técnico ou instrução em nível universitário, mas, raramente, concluído. Preza serviços de 
qualidade e não se importa por demais com crescimento. Já o oportunista normalmente tem 
curso superior em áreas técnicas e busca intensamente a expansão da empresa e lucros 
crescentes. 

Décadas subsequentes trouxeram novas tipologias, porém, parece persistir a tensão 
entre crescimento e lucro, de um lado, e foco em excelência na produção, de outro. O 
estudo de Filley e Aldag (1978), por exemplo, identificou três tipos de empreendimentos: 
artesanal, promocional e administrativo. 

Independentemente dos esforços em criar tipologias, alguns pesquisadores (Garud & 
Karnoe, 2003; Baker & Nelson, 2005) redescobriram o conceito de bricolage concebido 
por Levi-Strauss (1966). Bricolage compreendida como dar um jeito ou improvisar com o 
que se tem à mão. Nessa direção, empreendedores que praticam bricolage parecem criar 
algo do nada, a partir da combinação de materiais usados ou descartados, métodos de 
trabalho informais e criatividade para a solução de problemas (Baker & Nelson, 2005). 

Ao mesmo tempo em que tais estudos buscaram compreender variações entre 



 

 

empreendedores, constata-se, também, crescente interesse em relação ao contexto em que o 
empreendedorismo se desenrola. Se o pensamento inicial sobre o empreendedorismo 
enfatiza atributos individuais (Davidson 2004), atualmente torna-se mais comum se pensar 
em empreendedorismo como inserido em um contexto social (Selsky & Smith, 1994). 

Concomitantemente, constatou-se que certas regiões geográficas geram número 
significativo de eventos empreendedores e que a frequência e natureza do 
empreendedorismo variam dependendo da região. Portanto, o empreendedorismo é algo 
restrito pela comunidade, ao mesmo tempo em que o empreendedor a influencia (Kenney, 
2000; Hwang & Powell, 2009).  

Pesquisa recente visando integrar tais noções – variação entre empreendedores e 
contexto. Ao analisarem o processo de reconversão da cidade histórica de Tiradentes (MG), 
os autores identificaram a existência de três categorias de empreendedores, denominadas 
de: “Empreendedores Tradicionais”, “Empreendedores Modernos” e “Empreendedores 
Pós- modernos”. Não homogênea, a primeira categoria pôde ser subdividida em duas 
subcategorias: os Remanescentes e os Pioneiros (Sant’Anna et al., 2016; Sant’Anna et al., 
2017). 

O “Empreendedor Remanescente” atribui valor a dimensões associadas ao nome de 
família e à tradição. São representados por pequenos comerciantes nascidos na região, os 
quais já mantinham negócios em Tiradentes bem antes do boom do turismo. Tal 
grupamento de empreendedores se apresenta, atualmente, pouco representativa em termos 
econômicos e sofre o peso da concorrência dos empreendimentos modernos (Sant’Anna et 
al., 2016; Sant’Anna et al., 2017). 

Já o “Empreendedor Pioneiro” parece dar mais ênfase à sua bagagem cultural e 
humanista. Comumente fixados no centro histórico são pioneiros na implantação de 
empreendimentos direcionados ao que viria se constituir no atual ciclo econômico da 
cidade, baseado no turismo. Ao contrário dos “Empreendedores Remanescentes”, os 
Pioneiros se diferenciam por serem estrangeiros ou, tendo nascido na região, vivenciarem 
experiências em outros países e ou grandes centros urbanos. Por fim, tais empreendedores 
geralmente revelam estrita ligação entre seus negócios e projetos pessoais (Sant’Anna et 
al., 2016; Sant’Anna et al., 2017). 

Os “Empreendedores Tradicionais” disputam espaço com o grupo dos 
“Empreendedores Modernos”, que podem ser classificado em duas categorias - os 
Negociais e os Profissionais -, embora se assemelhem no que se refere à valorização da 
qualificação formal e de valores que extrapolam a instância da tradição. 

Diferentemente dos “Empreendedores Pioneiros”, que buscam articular a imagem de 
seus empreendimentos a valores humanistas, os “Empreendedores Negociais” tendem a ser 
mais individualistas, mais focados no curto-prazo, no marketing e no lucro imediato. 

Outra subcategoria de “Empreendedores Modernos” são os “Empreendedores 
Profissionais”, constituída por indivíduos que justificam sua presença na cidade pelo 
propósito de saírem dos grandes centros urbanos. Muitos são profissionais liberais ou 
executivos de grandes empresas que decidiram morar em uma cidade de menor porte, 
vislumbrando melhor qualidade de vida. Como atributos dos “Empreendedores 
Profissionais”, destaca-se a experiência em práticas de gestão e ênfase em discursos 
gerenciais de responsabilidade social (Sant’Anna et al., 2016; Sant’Anna et al., 2017). 

Finalmente, uma última categoria de empreendedores (os Pós-modernos) se 
distingue em duas subcategorias: os “Empreendedores Camaleões” e os “Empreendedores 
Vanguardistas”. Os primeiros constituem seus empreendimentos na base da improvisação, 
copiando o estilo de negócios voltados a públicos de maior poder aquisitivo. Distinguem-
se, ademais, pela adaptabilidade, capacidade em assumir riscos e senso de oportunidade. 
Frequentemente encontram-se inseridos na economia informal. Por fim, os 



 

 

“Empreendedores Vanguardistas”, constituídos por proprietários de ateliers de arte, 
produtores artísticos, pintores e outros artistas, caracterizam-se por atributos como: criação, 
liberdade, negação da tradição e por estilos de vida particulares (Sant’Anna et al., 2016). 

Esses diversos tipos de empreendedores apresentam capitais que os distinguem, bem 
como preconizam diferentes modelos de gestão e estilos de liderança. A importância de se 
compreender a inter-relação entre tais agentes evidencia, por si só, a relevância de 
incorporar a nosso o arcabouço teórico os estudos de Bourdieu (2010). 

 
2.3 A Teoria da Ação Social de Bourdieu 

 
A perspectiva Bourdieu se apresentou oportuna ao contribuir para uma melhor 

compreensão da maneira com que agentes sociais – especialmente os empreendedores – 
disputam e/ou estabelecem alianças para a posse de capitais que lhes permitam domínio no 
campo. 

Uma das principais contribuições de Bourdieu se dá, nesse sentido, no entendimento 
de que os atores sociais, dotados de habitus similares ou distintos e de capitais distribuídos 
de modo desigual se inter-relacionam no interior de um espaço social, em que se 
desenrolam conflitos e alianças, na busca da manutenção ou transformação do estado 
vigente de poder. Tal consideração evidencia conceitos propostos pelo autor: habitus, 
campo e capital (Bourdieu, 2010, 2009, 1990). 

O habitus pode ser compreendido como um conceito central na sociologia de 
Bourdieu, estando presente na base da reprodução da ordem social e se constituindo como 
mediador entre as instâncias do individual e do coletivo. O habitus é um sistema de 
disposições que os indivíduos adquirem no processo de socialização, ou seja, são modos de 
agir, fazer, sentir e pensar, interiorizadas pelos indivíduos como resultado das condições de 
sua existência. Contudo, não é uma imposição, na verdade, fornece ao agente uma 
orientação de comportamento (Bourdieu, 2009; Wacquant, 2002). 

É, nessa direção, um sistema de classificação anterior à ação, que na forma 
interiorizada permite ao agente agir sem precisar lembrar, necessariamente, das regras 
observadas para tal. Bourdieu ainda trata o habitus como fator de distinção, produto da 
posição e da trajetória social dos indivíduos. Assim, cada classe corresponde a um habitus 
diferente (Bourdieu, 2008). 

O campo, por sua vez, é definido como um espaço dinâmico composto por posições 
distintas e determinadas pelo volume de capitais detido por cada um de seus agentes. É, 
também, o ambiente aonde se desenrola lutas e alianças entre tais atores em busca da 
manutenção ou transformação do estado vigente de forças (Bourdieu, 1990). Vale salientar 
que Bourdieu define a sociedade como um conjunto de campos sociais atravessados por 
lutas entre classes (Bonnewitz, 2003). 

Como a posse de capital tende a ser desigual constatam-se, em um dado campo, 
grupos caracterizados por estilos de vida diferentes. Assim, um campo vive em conflito, 
onde as classes dominantes buscam manter seus privilégios e as demais tentam alterar a 
distribuição de capital. É possível observar, também, a formação de alianças entre 
diferentes grupos. 

Os campos organizam-se, hierarquicamente, a partir de capitais. Tal construto – 
capital – consiste na principal forma de poder no interior de um campo sendo 
simultaneamente instrumento e objeto de disputa. Bourdieu pressupõe a existência de três 
tipos de capital (econômico, cultural e simbólico) (Bourdieu, 1990). 

O conceito de capital econômico em Bourdieu é similar à definição de Marx: 
recursos associados aos fatores de produção (terra) e aos ativos econômicos (bens 
materiais). O capital cultural, por sua vez, corresponde ao conjunto de conhecimentos e 



 

 

qualificações intelectuais transmitidas pela família e pelas instituições escolares ao longo 
da vida do sujeito. Por fim, o capital simbólico está relacionado à acumulação de prestígio 
e reconhecimento social por um indivíduo que preserva sob seu domínio os recursos 
considerados essenciais num determinado campo (Thiry-Cherques, 2006). 

As diferenças existentes no interior de um campo, sobretudo em termos de capital, 
geram a divisão do espaço em “classes sociais” ou, melhor, em “posições de classe”, as 
quais estão associadas a uma cultura específica – ou a um habitus. Ao optarem por um 
estilo de vida, os indivíduos acabam se auto classificando como membros de uma dada 
“posição de classe” (Bourdieu, 1990). 

 
3 Método 
 
 A investigação que subsidiou os resultados apresentados neste artigo pode ser 
caracterizada como um estudo de casos, de natureza qualitativa. Tal método consiste na 
análise exaustiva de um ou de poucos objetos empíricos, sejam eles situações, pessoas, 
organizações ou comunidades, bem como a natureza dos fenômenos que os compõem. É 
indicado quando o fenômeno em estudo é complexo, contemporâneo e insere-se num 
contexto real, como é o caso da presente pesquisa (Eisenhardt, 1989; Yin, 2005). 
 O estudo de casos, por sua vez, possibilita ao investigador identificar os fatores que 
estimulam a ocorrência de um evento, bem como compreender a interação que se estabelece 
entre tais variáveis. Assim, se torna possível visualizar o caso pesquisado como uma rede de 
inter-relações na complexidade em que ela se apresenta (Bonoma, 1985). A escolha do(s) 
caso(s) em pesquisa qualitativa constitui decisão crucial, na medida em que tem implicações 
diretas na relevância dos resultados do estudo. Tal escolha, portanto, não pode ser aleatória, 
mas intencional, orientada para a riqueza com que o fenômeno se apresenta (Eisenhardt, 
1989; Yin, 2005). 

Com base nessas premissas, optou-se pela realização da pesquisa empírica em duas 
cidades mineiras que vivenciaram processos de reconversão de funções econômicas 
econômica: Sete Lagoas e Tiradentes. Além de representarem casos emblemáticos de 
dinâmicas de reconversão, cada processo foi impulsionado por atividades distintas – 
industrialização tardia, em Sete Lagoas e turismo cultural, em Tiradentes. 

O estudo nos dois casos permitiu, ainda, uma comparação dos resultados encontrados 
em cada localidade, sobretudo, o confronto entre os tipos de empreendedores presentes nas 
cidades, bem como as suas formas de atuação. Foi possível também revelar padrões de casos, 
confirmando a relevância de certos elementos para a literatura sobre o tema, além de 
identificar diferenças na forma como o fenômeno se apresenta em cada cidade (Yin, 2005). 

Os sujeitos da pesquisa em Sete Lagoas e em Tiradentes constaram de 
empreendedores locais (proprietários de hotéis, restaurantes, lojas, comércios), representantes 
de entidades da sociedade civil (associações de classe, representantes de fundações) e 
lideranças governamentais. No caso de Sete Lagoas, foram envolvidos também trabalhadores 
das indústrias de bens de consumo da cidade. Cabe salientar que três foram as prioridades na 
seleção dos respondentes: 1. conhecimento da evolução histórica das cidades; 2. 
envolvimento em empreendimentos diversos que acompanharam tal dinâmica; 3. 
possibilidades quanto a heterogeneidade de visões acerca do processo em análise. 

A coleta de dados nas duas cidades investigadas se baseou no uso de instrumentos 
múltiplos – entrevistas em profundidade, análise documental e observação direta. Em relação 
às entrevistas, foram conduzidas 26 entrevistas em Sete Lagoas e 40 entrevistas em 
Tiradentes, por meio de onze visitas in loco às cidades investigadas, entre o período de 2010 
a 2012 (Selltiz et al., 1974). 

Para o tratamento dos dados, foi utilizado o método de análise de conteúdo, por 
categoria (Richardson, 1985). Essa metodologia consiste no uso de técnicas de 



 

 

sistematização, interpretação e descrição do conteúdo das informações coletadas, a fim de 
compreender melhor o discurso e extrair os detalhes mais importantes. Com isso, foi possível 
examinar as várias dimensões dos relatos dos entrevistados e construir inferências a partir 
deles. Para facilitar essa etapa, foram criadas categorias de análise com base na literatura e 
revisadas à luz das evidências da pesquisa (Eisenhardt, 1989; Godoy, 1995). 

Complementarmente, empreendeu-se analise por meio do software de tratamento 
qualitativo de dados N-vivo 9.0, seguindo o processo de codificação e categorização, 
conforme indicado por Flick (2009). 
 
4 Os Casos Estudados: Sete Lagoas e Tiradentes 
 

Embora sejam duas cidades localizadas em um mesmo Estado (Minas Gerais), cujas 
ocupações estiveram vinculadas a extração mineral, as atuais dinâmicas de reconversão de 
Sete Lagoas e de Tiradentes baseiam-se em diferentes atividades econômicas, levando Sete 
Lagoas a ambicionar tornar-se “polo de grandes indústrias” e Tiradentes, em “pólo de 
turismo”. 

A ocupação inicial de Sete Lagoas encontra-se vinculada ao processo de busca de 
ouro na região das Minas Gerais, durante o período colonial brasileiro. Aspecto inegável, 
atualmente, é a localização estratégica de Sete Lagoas, fator determinante para os diferentes 
ciclos “econômicos” por ela vivenciados. Análise de estudos sobre a história de Sete Lagoas 
aponta alguns desses ciclos apresentaram impactos mais decisivos nas transformações 
ocorridas na localidade: os ciclos da Estrada de Ferro Central do Brasil; Ferro Gusa; e das 
Indústrias de Autopeças-montadora (Nogueira, 2005; Andrade, 2006). 

A instalação da ferrovia, em 1896, deu início ao primeiro e mais duradouro dos ciclos 
vivenciados por Sete Lagoas. A estrada de ferro foi idealizada pelo Governo Imperial que 
pretendia integrar parte do território brasileiro por meio dos trilhos. Entretanto, vale salientar 
que o planejamento inicial da implantação da ferrovia no país não incluía Sete Lagoas. A 
liderança de um político de Sete Lagoas foi decisiva para trazer a ferrovia para a cidade. 

Com a ferrovia, várias mudanças foram observadas em Sete Lagoas: aumento 
populacional, geração de empregos e desenvolvimento do comércio. Entretanto, tendo sua 
importância reduzida pela expansão do transporte rodoviário, dentre outras razões, a rede 
ferroviária cessa suas atividades, em 1996 (Andrade, 2006). 

A atividade “guseira”, por sua vez, iniciou-se em Sete Lagoas na década de 1960, 
impulsionada pelas metas de crescimento do governo de Juscelino Kubsticheck, as quais 
incentivaram projetos vinculados à indústria automobilística, usinas hidrelétricas, de 
construção civil (Andrade, 2006). 

Impulsionado por tal contexto favorável, a siderurgia se expandiu em Sete Lagoas e 
consolidou a cidade como polo regional, promovendo ampla expansão, geração de empregos 
e melhoria da infraestrutura local. Ao mesmo tempo, gerou impactos negativos ao favorecer a 
exploração da classe trabalhadora e a poluição ambiental (Andrade, 2006). 

O Ciclo mais recente, o das Indústrias de Autopeças-montadora, teve seu início em 
1980, impulsionado pela instalação de fornecedores da FIAT na cidade e ganhando força com 
a entrada da montadora de veículos da IVECO, em 2000. Além de gerar empregos e aquecer 
a econômica local, tal movimento de “industrialização tardia” tem contribuído para a 
diversificação do comércio e do setor de serviços. 

Concomitantemente, tal ciclo reforça a política de baixos salários, a fragmentação da 
identidade local e cria problemas típicos de grandes centros: mobilidade urbana, violência, 
drogas. Ademais, até o momento, parte da população local não se sente “incluída” como 
beneficiaria do crescimento econômico dele decorrente (Andrade, 2006). Sete Lagoas pode 



 

 

ser caracterizada como uma cidade de natureza industrial, chegando a se destacar em recentes 
rankings econômicos estaduais (IBGE, 2012). 

Assim como Sete Lagoas, Tiradentes teve os primeiros anos de seu desenvolvimento 
associados à atividade aurífera no interior do Brasil. Não obstante, os processos de 
reconversão de funções econômicas de Tiradentes foram delimitados, com maior precisão, 
em quatro estágios de desenvolvimento. Um primeiro, caracterizado pela expansão e declínio 
da economia aurífera (século XVII até o século XX). Um segundo que vai da redescoberta de 
Tiradentes pelo Movimento Modernista brasileiro (1920 até fins de 1960). Um terceiro, 
marcado pela intensificação do processo de revitalização urbanística de seu centro histórico 
(1960 ao início de 1990). E, finalmente, o estágio atual, fundamentado no turismo e na 
indústria criativa. 

O primeiro estágio de Tiradentes pode ser caracterizado pela extração de metais 
preciosos pelos portugueses no interior do Brasil, contribuindo para o desenvolvimento das 
regiões no entorno como suporte a tal atividade. Tal processo estimulou a criação de 
inúmeras vilas em Minas, dentre elas, a Vila de São José (1718), que anos posteriores se 
transformaria em Tiradentes (Frota, 2005). 

Após extração exaustiva do ouro, as regiões no entorno começam a sofrer com os 
impactos do esgotamento das minas. Com isso, Tiradentes vivencia um processo de abandono 
e esvaziamento econômico e populacional, após meados do século XIX. Paradoxalmente, tal 
abandono contribuiu para a preservação do patrimônio histórico, chamando a atenção, na 
década de 1920, de intelectuais do Movimento Modernista brasileiro (Frota, 2005). 

Incentivada por esse movimento, a cidade inicia um processo de revitalização de seu 
centro histórico, que se intensifica na década de 1960, por meio da mobilização da 
comunidade local por diversas lideranças individuais e governamentais (Frota, 2005). Além 
da restauração de seu patrimônio, a modernização das estradas e ferrovia possibilitou uma 
melhor comunicação de Tiradentes com outras cidades de Minas Gerais, além de ampliar o 
acesso à região, impulsionando a atividade turística. 

A partir dessas iniciativas, o turismo se configura como a principal fonte de renda de 
Tiradentes, sendo que a economia da cidade baseia-se, praticamente, na atividade turística. 
Atualmente, o setor de serviços corresponde a 63% do Produto Interno Bruto (PIB) da cidade 
(IBGE, 2012). 
 
5 Achados 
 
5.1 As dinâmicas de reconversão de funções econômicas sob a perspectiva de pares 
antitéticos 
 

Os processos de reconversão das funções econômicas das cidades investigadas foram 
marcados por contradições e conflitos entre atores/instituições (Bourdieu, 2010). Tais 
contradições puderam, por exemplo, ser traduzidas por meio de pares antitéticos, dentre eles: 
1. Centro versus Periferia; 2. Comunitarismo versus Individualismo; 3. População local 
versus Externos. 

A contradição Centro versus Periferia, identificada tanto em Sete Lagoas, quanto em 
Tiradentes, viu-se marcada, em especial, pela valorização imobiliária dos imóveis de suas 
regiões região centrais, compelindo a população dessas áreas à venda de suas propriedades e 
deslocamento para bairros da periferia. Como resultado, os centros dessas localidades deixam 
de ser locais propícios para se morar, passando a se caracterizarem, notadamente, pela 
presença de estabelecimentos comerciais. Não obstante esse ponto comum foi possível 
observar diferenças na forma como tal contradição se deu nas cidades pesquisadas. 

Em Sete Lagoas, se, anteriormente ao boom de atração de grandes empresas, 
constatava- se uma centralidade do comércio na região central, verificou-se uma dispersão 



 

 

dessas atividades para outras regiões de seu território, contribuindo para o surgimento de 
diversas “pequenas centralidades”, na “periferia”. O centro tradicional passa, então, a atrair 
pessoas de baixo poder aquisitivo e as lojas instaladas na região, a serem descritas como de 
“pequeno porte”, “populares” e com “mão-de-obra pouco qualificada”. Em consequência, 
registra-se o esvaziamento desse espaço como local tradicional de convivência. 

Já em Tiradentes, a região central concentra a maior parte dos estabelecimentos 
comerciais voltados para atender ao turismo. Em decorrência, registra-se maior preocupação 
maior com a preservação do ambiente social dessa região. Ademais, a mesma guarda 
elementos tradicionais da história de Tiradentes. Não obstante, bairros em regiões periféricas 
também foram criados em Tiradentes para atender a população local que antes residia no 
centro. 

Em relação à contradição Coletivismo versus Individualismo observou-se fraca 
cultura de associação em Sete Lagoas, assim como em Tiradentes, sendo baixo o 
envolvimento das pessoas e empresas junto a entidades que visam o fomento a interesses 
mais coletivos. Se o campo dos empreendedores apresenta limitações em relação à 
capacidade de articulação, o setor político e as organizações do terceiro-setor também não se 
mostram eficientes na idealização de uma causa que mobilize o conjunto dos atores da 
cidade. Como consequência, as ações empreendidas por alguns grupos não alcançam 
amplitude necessária, pela falta de apoio, assim como ausência de articulação e lideranças. 

Em relação à dicotomia População local versus Externos constatou-se que o 
crescimento de Sete Lagoas e de Tiradentes suscitou forte movimento migratório de pessoas 
vindas de outros Estados do Brasil para as respectivas regiões. Tal processo não deixou de 
gerar resistências por parte das populações locais em relação aos recém-chegados, tensão que 
pode ter se acentuado em função de características típicas da população mineira, incluindo-se 
um perfil mais conservador, bem como o forte valor atribuído ao vínculo familiar e á 
tradição. 

A entrada de empreendimentos externos em ambas as cidades, todavia, alterou a 
dinâmica do comércio, implicando em um aumento da concorrência local e a necessidade de 
revisão dos modelos de gestão até então adotados por empreendedores que não tinham 
maiores preocupações com aspectos vinculados a uma “gestão mais profissionalizada”, como 
níveis de qualidade do serviço/produto ofertado. 

Em Sete Lagoas, a resistência da população local em relação aos ”grupos externos” 
aumentou com a instalação das grandes indústrias na cidade e pode ser atribuída, em especial, 
ao fato dessas organizações terem trazido mão-de-obra externa, assim como pelo baixo 
envolvimento das empresas na “vida da cidade”. 

Embora tenha se constatado tal contradição em Sete Lagoas, alguns grupos 
econômicos perceberam como positivo o aumento da população externa na cidade e o 
crescimento que tal expansão ocasionou, como é o caso, por exemplo, dos setores de 
construção civil e supermercadista. Dentre os benefícios desse processo, diversos 
entrevistados salientam o estímulo à criação de uma “cultura de capacitação”. 
 
5.2 Liderança e domínio nas dinâmicas investigadas: articulações entre os campos 
empresarial, político e comunitário 
 

Um achado que merece ser destacado é que tanto Sete Lagoas, quanto Tiradentes 
parecem carecer de lideranças que “dão direção” a seus processos de desenvolvimento, que 
criem espaços para a discussão de questões coletivas e que sejam capazes de aglutinar os 
diferentes interesses em disputa no campo. Como as origens e estilos empresariais dos atores 
são diversas, nenhum mecanismo de coordenação pareceu uni-los, muito menos foi possível 
identificar um líder capaz de articular as instâncias políticas, empresariais e comunitários, de 
modo a gerar impactos relevantes nas comunidades. 



 

 

Em Tiradentes, embora os empreendedores tenham assumido papel econômico 
protagonista no atual ciclo econômico da cidade, tal campo apresenta dificuldades de 
associação e legitimação de seus agentes, capazes de mediar as diferenças intra e 
intercampos. Papel, igualmente, não desempenhado por outros atores, em outros campos, 
como o político e das organizações do terceiro-setor. 

Em Sete Lagoas se, em ciclos econômicos anteriores, diversas figuras políticas e 
econômicas apresentaram-se como marcantes na construção da história de Sete Lagoas, 
atualmente observa-se um certo “vácuo de liderança”: “Sete Lagoas é uma cidade que está 
crescendo pouco a vocação. E ela carece muito de lideranças, mas ela carece muito de 
aglutinação das pessoas para controlar esse crescimento” (Relato, Empreendedor 2). Se, no 
passado, as pessoas que detinham o poder econômico também tinham representatividade no 
cenário político e, ao mesmo tempo, pertenciam às suas “famílias tradicionais”. Atualmente, 
todavia, registra-se uma “desvinculação desses múltiplos “papéis’”. Em outros termos, as 
grandes indústrias instaladas na cidade assumiram parte importante da força econômica e as 
famílias tradicionais - e o poder público – perdem “espaços de influência e poder”. Assim, o 
poder econômico está concentrado nas “mãos de figuras anônimas e sem vínculo com Sete 
Lagoas”. 

Ademais, verificou baixa a articulação entre o campo político, empresarial e o 
comunitário: não se evidenciam espaços coletivos, nem mecanismos eficientes para unir essas 
diferentes instâncias. Resultados similares foram também registrados em Tiradentes. 
 
5.3 Tipos de empreendedores identificados a partir da perspectiva bourdieusiana 
 

Se durante 20 anos, a economia de Sete Lagoas concentrou-se na indústria do ferro 
gusa, baseada na padronização e na mão-de-obra sem qualificação; atualmente, a cidade 
conta com maior diversificação de suas atividades econômicas, com implicações importantes 
nos tipos de empreendedores. Esses novos empreendimentos - em escala mais global - têm 
sido demandados a oferecer soluções diferenciadas para um “novo mercado consumidor, 
mais exigente e cosmopolita”. 

Em decorrência, verifica-se uma “diversificação” dos “tipos” de empreendimentos 
locais, os quais visam construir elementos que lhes permitam distinção, quer pelo “modelo de 
gestão de seus negócios”, quer pelas “trajetórias de vida” e de “formação” de seus 
empreendedores. 

Avaliando a existência de “tipos” de empreendedores que se caracterizam por estilos 
semelhantes, verificou-se que em Tiradentes foi possível delimitar com mais facilidade 
grupamentos com características similares, permitindo a identificação de uma “tipologia” de 
empreendedores com traços bem marcantes. Isso se deve, possivelmente, pelo fato de 
Tiradentes possuir uma população expressivamente menor se comparada com a de Sete 
Lagoas e pela prevalência de uma atividade econômica de impacto naquele município: o 
turismo. 

Não obstante, foi possível distinguir alguns grupos de empreendedores em Sete 
Lagoas ou mesmo realizar uma comparação com a tipologia identificada em Tiradentes. Uma 
primeira classificação, em Sete Lagoas, poderia se fundamentar a partir da dicotomia 
“Empreendedores Externos e Locais”, sendo o primeiro grupo formado por empresários de 
outros municípios/estados, que abriram negócios em Sete Lagoas. Embora não tenham 
nascido na cidade, boa parte desses empreendedores se instalou antes do atual boom 
econômico, estabelecendo vínculos e se identificando com o estilo de vida local. No caso das 
grandes redes e franquias de grandes marcas, recentemente instaladas na cidade, 
caracterizam-se pela difusão de modelos de gestão mais profissionais, comumente 
enfatizando a qualidade do atendimento e dos produtos. 



 

 

Já os “Empreendedores Locais” - grupo constituído por indivíduos nascidos em Sete 
Lagoas - podem ser subdividido em duas categorias. De um lado, aqueles que “souberam se 
beneficiar das oportunidades de crescimento na cidade e melhoraram de forma efetiva seus 
negócios”. De outro, aqueles que não conseguiram se ajustar diante das transformações e, 
com isso, “têm respondido de forma reativa às oportunidades locais”. 

Ainda em relação aos “Empreendedores Locais” que “souberam se beneficiar da nova 
dinâmica”, vale destacar o segmento de supermercados. Segundo diversos relatos, tais 
empresários foram hábeis em prever o aumento da demanda por produtos diversos na cidade 
e buscar fortalecer os seus negócios, por meio da melhoria no atendimento, qualificação dos 
profissionais, dentre outras “estratégias de gestão”. 

Por outro lado, foi possível constatar “Empreendedores Locais” que atuaram de forma 
reativa às transformações ocorridas na cidade. Os “ajustes” procedidos por esses empresários 
são, comumente, referenciados como “motivados mais pela necessidade de sobrevivência do 
empreendimento, que por vislumbrarem oportunidade de melhoria e modernização”. Como 
consequência é possível identificar em Sete Lagoas “nichos de mercado não preenchidos ou 
atendidos de modo insatisfatório”. 

Além das categorias de “Empreendedores Externos e Locais” constata-se, em Sete 
Lagoas, uma organização dos comércios em grandes “pólos” ou “eixos de desenvolvimento”, 
fruto de processos de saturação do centro e de dispersão comercial para a “periferia”. Nessa 
direção, registra-se, por exemplo, forte movimento de “urbanização” junto às regiões das 
grandes indústrias instaladas, localizadas em áreas mais distantes do centro tradicional, 
impulsionado por fatores como trânsito e disponibilidade de terrenos. 

Em um primeiro momento supôs-se que cada pólo agrupou perfis semelhantes de 
empreendedores, hipótese não confirmada. Verificou-se que dentro de um “eixo comercial” 
coexistem diferentes “tipos” de empreendedores, com distintos posicionamentos de mercado. 
Tomando-se como referência a “tipologia” identificada em Tiradentes observa-se que a 
dinâmica vivenciada por Sete Lagoas tem apresentado impactos severos aos empreendedores 
do “tipo tradicional”, em particular, a subcategoria dos “Empreendedores Remanescentes”, os 
quais têm sido “sufocados” por “Empreendedores Modernos”, entendidos como aqueles que 
adotam, em seus negócios, “práticas gerenciais visando resultados mais eficientes”. 

A subcategoria dos “Empreendedores Tradicionais Pioneiros” parece não ter muitas 
chances na ecologia comunitária vigente em Sete Lagoas. A baixa renda per capita da 
população e a predominância de um “mercado local ainda pouco sofisticado” são alguns dos 
fatores dificultadores às estratégias comuns a esses empreendedores. 

O perfil de empreendedor que se apresenta mais apto à expansão na realidade atual de 
Sete Lagoas, parece, todavia, ser o “Empreendedor Moderno”, especialmente o subtipo 
“Negocial”. Pela natureza do mercado consumidor local, os empreendimentos orientados ao 
crescimento e que adotam práticas de gestão, eles “tendem a se apresentar como o tipo mais 
aderente”. As “palavras de ordem” para se ser bem-sucedido nos negócios locais parecem ser 
“profissionalização”, “crescimento”, “melhoria do atendimento”, dentre outras. 

Convém salientar, ainda, reduzido número de empreendedores locais em Sete Lagoas 
que poderiam ser classificados como genuínos “Empreendedores Profissionais”, preocupados 
com questões que extrapolem a dimensão em si de seus negócios. Já os “Empreendedores 
Pós-modernos” - “Camaleões” ou “Bricoleurs” - são pouco evidenciados - muito embora 
pareçam abundantes - sendo os “Empreendedores Bricouleurs”, presentes, sobretudo, junto 
aos pequenos empreendimentos “caseiros”, localizados na periferia da cidade, em bairros 
com população de menor renda e comumente inseridos na economia informal. 
 
6 Discussão e Considerações Finais 
 



 

 

A natureza e diversidade dos ciclos observados em Sete Lagoas e em Tiradentes 
implicam diferentes reflexos sobre a estrutura socioeconômica e espacial das localidades, 
bem como induziram as cidades a diferentes rumos. Enquanto o ciclo mais recente de Sete 
Lagoas resultou em maior diversificação econômica da cidade, a dinâmica atual de 
Tiradentes pode ser caracterizada pelo predomínio de uma atividade, o turismo cultural. 

Muito embora as diferenças, um ponto comum parece ser o fato de ambos os 
processos estudados refletirem uma ênfase na noção de “cidade empreendedora”, discutida 
por diferentes autores na revisão teórica deste estudo (Hall, 1995; Borja & Castells, 1997; 
Vainer, 2000; Luchiari, 2005). Tal concepção envolve a compreensão de que a cidade tem-se 
constituído cada vez mais como um “negócio”, submetido à lógica da competitividade de 
mercado. 

Sob a prevalência dessa lógica evidencia-se o fortalecimento do papel dos 
empreendimentos privados no desenvolvimento local e, concomitante a fragmentação de 
formas mais coletivas de interação comunitária, incluindo o enfraquecimento do poder 
público (Harvey; 1992). De fato, os dados obtidos revelam que, atualmente, as lideranças 
empresariais possuem papel mais proeminente na condução do desenvolvimento local, 
comparativamente aos atores políticos, diferentemente de períodos históricos anteriores, em 
que, inclusive, esses dois campos se apresentavam justapostos. 

Fruto dos diferentes ciclos vivenciados por Sete Lagoas e Tiradentes constata-se, no 
mais, uma série de desequilíbrios e tensões nas cidades investigadas, expressos por meio de 
pares antitéticos (exemplo “centro versus periferia”). Conforme salienta Ferreira (2007), tais 
contradições são comuns em cidades que experimentaram crescimento populacional e 
econômico de forma abrupta, bem como nas localidades em que a indução do 
desenvolvimento se vê marcada pela fragmentação e pelo antagonismo, como é o caso de 
Sete Lagoas e Tiradentes. 

Acerca do papel de lideranças do campo político, empresarial e social - resgatando a 
questão central deste artigo - as análises procedidas permitem registrar percepções unânimes 
quanto à “carência de figuras capazes de mobilizar pessoas em prol de interesses coletivos”, 
tanto em Sete Lagoas e em Tiradentes. 

Nas duas cidades, as figuras políticas têm “perdido influência nas decisões locais”, 
embora sejam cobradas, pela população e pelo empresariado, a atrair empreendimentos, 
viabilizar infraestrutura, bem como a atuar como “‘gestores’ públicos”, no sentido de 
profissionalizar a administração pública. O campo dos empreendedores, por sua vez, 
encontra- se desarticulado, indicando que as ações empreendidas por esses agentes tendem a 
ser “cada vez mais individualizadas”. Por fim, não foi possível identificar lideranças capazes 
de “articular os campos políticos, empresariais e comunitários”, de modo a gerar impactos 
relevantes dos processos em análise, nas comunidades (Bourdieu, 2010). 

Os dados empíricos, portanto, indicam contextos marcados por baixas interações e 
articulações intra e intercampos, sendo forjadas por uma lógica mais individualista 
(Bourdieu, 2010). Por conseguinte, as lideranças “tendem a ter atuações mais restritas”, 
podendo-se explicar as dificuldades em se “nomear líderes reconhecidos por suas atuações 
comunitárias e sociais”. 

Tal cenário - de baixa de cooperação - segundo Ferreira (2007) aporta sérias 
consequências para a sustentabilidade do conceito de “cidade empreendedora”, o qual 
depende de parcerias entre a iniciativa privada e setor público, bem como de uma “liderança 
compartilhada”. Sob essa perspectiva, um dos desafios das cidades analisadas é fomentar 
mecanismos que ampliem a integração entre os diferentes campos sociais (Fischer, 1996; 
Ferreira, 2007). 

Os empreendedores, nas duas cidades investigadas, se distinguem por suas origens, 
trajetórias de formação e pela forma de gestão de seus negócios, resultados convergentes com 



 

 

pesquisas de Sarasvathy (2004) e de Sant’Anna et al. (2011). Tais autores propõem uma 
superação da ideia de homogeneidade entre empreendedores, defendendo a tese que tais 
atores variam entre si e que tais diferenças têm impactos sobre o desempenho de seus 
negócios. 

Outro ponto importante deste estudo é que os diferentes tipos de empreendedores não 
atuam em um vácuo social, nem são independentes uns dos outros. Ou seja, o contexto no 
qual se inserem tem forte influência no seu desempenho, ao mesmo tempo em que os 
próprios empreendedores influenciam o contexto no qual estão imersos, resultados 
convergentes com estudos de Davidson (2004). 

Os resultados deste estudo sinalizam, também, maior complexidade na classificação 
dos “tipos” de empreendedores, em Sete Lagoas, quando comparados a Tiradentes. Enquanto 
nessa última cidade foi possível categorizar de forma bastante precisa os empreendedores 
entrevistados, em Sete Lagoas o trabalho apresentou-se mais elaborado, muito provavelmente 
por fatores como o porte da cidade e o grau de diversificação de sua economia. 

Ademais, considerando a “tipologia” originalmente identificada em Tiradentes, o 
“Empreendedor Moderno” pode ser apontado como aquele mais “aderente” a respostas 
efetivas às demandas da atual realidade de Sete Lagoas. Evidencia-se, portanto, maior 
demanda por um “empreendedor profissional”, “orientado ao crescimento” e à “práticas de 
gestão” do Scientific Managment. 

O estudo sugere, ainda, como ações de desenvolvimento das localidades investigadas, 
iniciativas que visem o desenvolvimento de competências em liderança que incluam 
capacidade política, de inter-relacionamento e de construção de conexões. Em suma, 
elementos que permitam o emergir de lideranças mais calcadas na noção de “liderança 
multinível e multidimensional” (Yammarino; Dansereau; Kennedy, 2001). 
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Abstract 
 

This paper involves two empirical essays that study whether having entrepreneurial peers 

influences the likelihood of an individual starting a business, as well as whether gender 

homophily is a driver of peer effect. In the first essay, the two-stage Probit Regression model 

(IV Probit) was applied to a sample of 10,889 students from a Federal Institute of Education, 

covering the period from 2001 to 2010. Additionally, in the second essay, using a sample of 

287 students, network analysis was applied to estimate peer effects on entrepreneurial 

intention. In summary, the results indicate that having fellow entrepreneurs positively affects 

the probability of an individual starting a new business. In addition, there is a significant 

effect between men and same-gender peers. However, regardless of the gender of peers, no 

significant effects were identified of women being influenced by peers on the propensity to 

undertake.  
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1 Introduction 
 

The influence of social networks, in particular, the interaction with groups that share 

similar characteristics (homophily) and the trust among peers play a key role in early-stage 

entrepreneurial activity (Parker, 2009). Links within entrepreneurial teams are likely to be 

formed between parties with similar attributes, attitudes and beliefs (Aldrich & Kim, 2007; 

Leszczensky & Pink, 2019; Ruef, Aldrich, & Carter, 2003) and membership in a group with 

entrepreneurial experience positively affects the likelihood of an individual starting a new 

business (Falck, Heblich, & Luedemann, 2012; Hacamo & Kleiner, 2018). Furthermore, the 

effect of homophilic networks on entrepreneurship may increase when peers are of the same 

gender (gender homophily) (Markussen & Roed, 2017). 

Many of the studies focus on different levels of analysis, such as the peer effect on the 

propensity to undertake (Falck et al., 2012; Gianetti & Simonov, 2009; Kacperczyck, 2013), 

peer effect and success in entrepreneurship (Field et al., 2015; Lerner & Malmendier, 2013) 

or the gender perspective in the relationship between peer effect and entrepreneurship 

(Hacamo & Kleiner, 2018; Markussen & Roed, 2017). Research indicates the importance of 

gender homophily to explain female underrepresentation in entrepreneurial activity: men are 

the majority of entrepreneurs, forming larger social networks (Goodreau, Kitts & Morris, 

2009) and may operate with substantial preference for other men on their entrepreneurial 

teams (Parker, 2009; Aldrich & Kim, 2007). However, homophilic relationships and the peer 

effect in entrepreneurship seem to be intertwined not only in the selection of teams, but also 



 

 

in the formation of entrepreneurial intention and behavior (Hacamo & Kleiner, 2018; 

Markussen & Roed, 2017). 

Overall, although previous research has advanced considerably, the combined use of 

peer effect logics in social networks and homophily has still received little attention in the 

literature (Kitts & Leal, 2021; Leszczensky & Pink, 2019; Leszczensky, Pink, Kretschmer, & 

Kalter, 2021) and this makes existing knowledge incomplete. Additionally, it is relevant to 

analyze entrepreneurial identity and homophilic networks with data from school-based social 

networks, including adolescents and young people (Leszczensky et al., 2021). In this article, 

we seek to contribute to the literature by expanding theoretical discussions on how gender 

homophily can shape peer effects. Therefore, the following research questions are addressed: 

(i) Would having entrepreneurial peers be positively associated with the probability of an 

individual starting a business? and (ii) Can gender homophily increase the peer effect on the 

likelihood of an individual starting a new venture? Investigating these issues, we can advance 

the existing knowledge, demonstrating whether the tendencies of association with 

homogeneous groups lead to the transmission of entrepreneurial behavior among members of 

the same network of relationships. 

To estimate the peer effect and verify if the relationship with entrepreneurial behavior 

can be caused by gender homophily, this study applies the two-stage Probit Regression model 

(IV Probit) with a sample of 10,889 students, enrolled between 2001 and 2010 in technical 

and technological courses at a public education institution in Brazil, the Instituto Federal do 

Rio Grande do Norte (IFRN). Additionally, the present study seeks to mitigate 

methodological deficiencies of previous research, applying network analysis to verify the 

influence among closer individuals in the same class. Network analysis allows separating the 

exogenous and endogenous effects of social interactions (Bramoullé et al., 2009; Goldsmith-

Pinkham & Inbems 2011). To build the network, we assumed that classmates had reciprocal 

degree of interaction, which gives us a much more accurate and reliable definition of 

networks (Bramoullé et al., 2009; De Giorgi, Frederiksen, & Pistaferri, 2020). 

Investigating both channels (networks of relationships and gender homophily) is of 

theoretical and empirical interest. This article contributs to the entrepreneurship literature: 

firstly, by sheding light on the mechanisms of social transmission of entrepreneurial behavior 

through gender homophily; secondly, from a managerial perspective, by studying the effects 

of peers in Brazil, a large emerging market, where entrepreneurial activity is one of the 

mechanisms that mitigate gender and economic inequalities; and thirdly, responding to the 

need for empirical research on the prevalence and relative importance of homophily (Parker, 

2009, p. 80), which plays an important role in understanding strategic actions between 

entrepreneurs and their social network (Aldrich & Kim, 2007, p. 187). 

The present research offers a methodological contribution by adopting a strategy 

based on probit regression models through the use of the instrumental variable approach (IV), 

a tool that provides an alternative to solve eventual problems of factors that are not 

observable, endogeneity of the regressor, as well as the disruptive effects of sample 

heterogeneity. Finally, this study advances, from a methodological point of view, by 

proposing the use of network analysis to estimate peer effects, since such an approach allows 

controlling for fixed network effects and potential endogeneity in its formation. (De Giorgi et 

al., 2020). 

The rest of this article is organized as follows. Section 2 presents the literature review. 

Section 3 covers materials and methods. In section 4, models are estimated to identify the 

effect of peers, gender homophilly, as well as network analysis. Discussions of the results are 

presented in section 5. Finally, in section 6, there are concluding remarks. 



 

 

 

2 Theoretical Framework 

2.1 Peer Effect and Entrepreneurship 
 

What drives an individual to develop entrepreneurial intentions? Among the questions 

that contribute to the literature on entrepreneurship, this is one of the most relevant (Bade, 

2021). In response to this question, previous studies suggest the peer effect on 

entrepreneurship (Gianetti & Simonov, 2009; Kacperczyck, 2013; Markussen & Røed, 2017; 

Nanda & Sørensen, 2010) and argue that in the educational context, entrepreneurial peers 

produce positive effects on the entrepreneurial intention of students, so that peers exposed to 

them are more likely to start new businesses. (Falck et al., 2012; Lerner & Malmendier, 

2012). 

Some empirical evidence has gained attention in the literature and demonstrates that 

contact with entrepreneurial peers is able to shape the individual's entrepreneurial intention, 

since the closest social interactions are a source of knowledge and influence (Nanda & 

Sørensen, 2010; Lerner & Malmendier, 2013; Field et al., 2016; Markussen & Røed, 2017). 

In this way, social networks with entrepreneurial peers can play a relevant role in providing 

information about entrepreneurial activity, business opportunities, resources, funding sources, 

risks, management, among other factors, which can reduce the uncertainty associated with 

opening and business performance (Lerner & Malmendier, 2012; Kacperczyck, 2013; 

Hacamo & Kleiner, 2018). 

The literature highlights that the educational environment is an insightful context for 

the study of the peer effect (Leszczensky et al., 2021), because in addition to providing the 

acquisition of knowledge, it promotes sociocultural exchanges, within which students build 

their identities and share social experiences, enabling the formation of groups and the 

establishment of interpersonal relationships that can boost entrepreneurship (Falck et al., 

2012; Kacperczyck, 2013; Middleton, Padilla-Meléndez, Lockett, Quesada-Pallarès & Jack, 

2019). 

In addition, social immersion builds entrepreneurial identity, in which the individual 

exchanges career perceptions, adjusting their values and beliefs to the current subjective 

norm (Hacamo & Kleiner, 2018). In the case of students, the construction of identity would 

be shaped not only through entrepreneurial education courses and actions to promote 

entrepreneurship, but also by living with colleagues with an interest in entrepreneurship 

(Falck et al., 2012). Thus, the social influence on the occupational choice for 

entrepreneurship would occur when outlining entrepreneurial values and aspirations (Gianetti 

& Simonov, 2009; Falck et al., 2012; Kacperzyck, 2013). 

Previous studies, such as those of Gianetti and Simonov (2009), Falck et al. (2012) 

and Kacperczyck (2013), have estimated the effect of peers on entrepreneurship propensity 

and found an association between peers and the decision to start a business. Furthermore, 

Lerner and Malmendier (2013) indicated that having entrepreneurial peers decreases the 

probability of opening unsuccessful businesses. Thus, peers are a channel for contagion of 

entrepreneurship (Bade, 2021), because in addition to sharing experiences and information, 

they can represent professional models for individuals, who, in turn, can perceive good 

opportunities for entrepreneurship and take advantage of them to become entrepreneurs 

(Nanda & Sörensen, 2010). 

The basic idea behind the logic of the peer effect is that in the context of intergroup 

contact, individuals adapt to peers, establish connections and share experiences, values and 

behaviors, becoming similar (Nanda & Sörensen, 2010). Thus, Nikolaev and Wood (2018) 

and Bade (2021) highlight that in choosing entrepreneurial activity, people's preferences and 

actions are influenced by the behavior of those around them. 



 

 

In summary, research documents a positive association between the peer effect and 

propensity for entrepreneurship  and accumulated empirical evidence that peer influence is a 

mechanism to stimulate business opening, both in close networks (Gianetti & Simonov, 2009; 

Kacperczyck, 2013; Markussen & Røed, 2017; Nanda & Sørensen, 2010) and through the 

dynamics of social contagion, where the effects of social interactions spread beyond small 

groups (Bade, 2021; Nikolaev & Wood, 2018). 

 

2.2 Gender Homophily and Entrepreneurship 

 

According to Shah, Agarwal and Echambadi (2019), the lack of diversity and gender 

discrepancy in founding teams of companies can even be consequences of homophily, since 

men are the majority in entrepreneurial activity and can be associated with similar gender 

pairs rather than dissimilar ones. There are systematic gender differences in the dynamics of 

friendship networks (Kitts & Leal, 2021; Leszczensky & Pink, 2019), which may include 

identity, mutual taste, mutual interaction, and homophily (Kitts & Leal, 2021). However, 

little attention has been paid to the hypothesis of associating the gender gap with the effect of 

peers (homophilic networks) in the formation of entrepreneurial identity. 

In the entrepreneurship literature, effects of homophily were observed in studies that 

found that the formation of ethnically homogeneous entrepreneurial teams is more common 

than mixed ones (Leszczensky & Pink, 2019; Leszczenskyet al., 2021; Ruef et al., 2003). 

Corroborating this field of investigation, other research emphasizes that the interaction that 

leads to the success and initial engagement of these groups depends on the ties between the 

co-founders (Aldrich & Kim, 2007) and trust among members is also a mediating factor of 

choice, as founders choose co-founders with beliefs similar to their own (Parker, 2009; Lazar 

et al., 2020) because they expect this to promote greater effectiveness in allocating efforts to 

the company. 

The underrepresentation of women in entrepreneurship is mainly due to capital 

restrictions, as well as difficulties in accessing finance, so Greenberg and Mollick (2017) 

suggest that homophily awakens the desire to help others who face similar barriers to 

entrepreneurship in entring into entrepreneurial activity. For this reason, female funders are 

more likely to support potential female entrepreneurs. However, the fact that women 

entrepreneurs are at a disadvantage in traditional funding contexts is associated with the fact 

that women funders are also underrepresented in these contexts (Greenberg & Mollick, 

2017). 

Overall, empirical evidence indicates that peer influence in the formation of 

entrepreneurial teams is driven by interaction with those who exhibit similar attributes, be it 

ethnicity, age, gender, education or other characteristics (Aldrich & Kim, 2007; Parker, 2009; 

Ruef et al., 2003). Furthermore, more recent studies also argue that the association between 

business leaders and co-founders happens more easily among homophile than heterogeneous 

individuals (Leszczensky & Pink, 2019; Leszczenskyet al., 2021; Shah et al., 2019), 

occurring on the basis of similarities in values and beliefs (Lazar et al., 2020). 

Regarding gender homophily and its relationship with entrepreneurship, scholars have 

shown that individuals are more likely to be influenced by parents of the same sex, both in 

the father-son and mother-daughter dyads (Lindquist et al., 2015), that is, the 



 

 

intergenerational transmission of entrepreneurial behavior and the development of intentions 

may be gendered (Markussen & Røed, 2017). 

People pay more attention to the activities and interests of those who are most similar 

to them (Aldrich & Kim, 2007; Lazar et al., 2020) and when it comes to dynamics between 

selection and socialization in peer relationships between adolescents and young people, at 

school age, homophily plays a fundamental role, since at this stage individuals tend to 

establish relationships with friends belonging to homogeneous groups (especially ethnicity, 

age and gender) (Leszczensky & Pink, 2019; Leszczensky et al., 2021) and share aspirations, 

hobbies, academic and career-related goals, in a more intense process of mutual influence 

(Mehta & Strough, 2009; Stehlé et al., 2013). 

Potential entrepreneurs may be more likely to emulate their peers with experience in 

entrepreneurial activity, considering effects of substantial similarities in age, gender, income, 

among other factors (Parker, 2009). Therefore, given that the bonds of friendship in the 

educational context are closer and more intense in adolescence and youth (Leszczenskyet al., 

2021; Stehlé et al., 2013), it is reasonable to expect gender homophily to increase the effect 

of class pairs on the probability of an individual starting a new business (Markussen & Roed, 

2017; Hacamo & Kleiner, 2018). 

 

3 Data and Methods 
 

3.1 Data and Identification Strategy 

 

3.1.1 Essay 1 – Gender Homophily 

 

The IFRN dataset covers 10,889 students who have completed technician courses 

between 2001 and 2010 and contains variables relates to the demographic, socioeconomic, 

and educational performance of students. The main variables of the dataset are: "Gender," 

"Age," "Marital Status," "Career of the Mother," "Career of the Father," "City of Residence," 

"Class Shift," "Campus Location," "Course Period," "School Attendance Rate," and 

"Cumulative Grade Average Point (CGPA)." The average age of entrance in IFRN is 16 years 

for the students of training programs, and 18 years for undergraduate students. Vocational 

training programs are performed jointly with high school programs and have an average 

duration of four years.  

We collected data from the Q-Academic and SUAP databases of the Federal Institute of 

Rio Grande do Norte from the period ranging from 2001 to 2010. We drop observations from 

classes that had less than ten students. Moreover, we removed students who attended less 

than one school year in the same classroom. Thus, the final sample consisted of 10,889 

students who joined IFRN from 2001 to 2010. Before data cleaning, our dataset consisted of 

19,154 observations. 

Due to the student's age range inferior to their usual age entrance in the job market, we 

applied Two-Stage Probit Regressions (IV Probit) to assess the peer effect on the probability 

of an individual start a new venture. Moreover, two-stage Probit regression allows us to deal 

with potential endogeneity in social behavior as well as the binary nature of the dependent 

variable. We used the parents' profession of the peers as an instrument of entrepreneurial 

activity, being classified as entrepreneurs who had at least one parent working as an 

entrepreneur (Falck et al., 2012; Lindquist et al. 2015; Markussen & Roed, 2017).  



 

 

As the dependent variable, we used a dummy metric that represents whether an 

individual was not an entrepreneur at time t-1 (before joining the IFRN), but became a formal 

entrepreneur at time t, which represents an objective measure of entrepreneurship. We 

considered Entrepreneurs those individuals who had a register in the Brazilian Individual 

Micro entrepreneur Program (MEI) or in case the individual had a shareholding in enterprises 

with Brazilian National Registry of Legal Entities (CNPJ) within the interval from his (her) 

admission date to IFRN until five years after graduation, as suggested by Markussen and 

Røed (2017). This temporal limitation was motivated by the general objective of the research 

since peer influence is more substantial during the period of social immersion (Kacperczyc, 

2013).  

The main advantage of this design is the possibility of measuring objectively if an 

individual became an entrepreneur (Hoffman et al., 2015; Wyrwich, 2015). However, dataset 

constraints do not allow us to consider the informal entrepreneurial activity. Our variable of 

interest is the fraction of entrepreneurs in the classroom j in the period t, excluding the focal 

individual. This proxy allows us to estimate both the direct and indirect effects of social 

interaction among those who share the same classroom environment. 

We used as controls sociodemographic and personal characteristics of individuals, such 

as "Gender," "Age," "CGPA" (proxy represented by the Cumulative Grade Point Average), 

"Entrepreneurial Father," "Entrepreneurial Mother," "Management," "Marital Status," and 

"Number of Children," (Verheul, Thurik, Grilo, & Van der Zwan, 2012; Sweida & Reichard, 

2013. Prior studies such as those of Minniti and Nardone (2007), Thébaud (2010), Humbert 

and Drew (2010) and Dabic, Daim, Bayraktaroglu, Novak and Basic (2012) show that men 

are more likely to start a new firm than women. 

 

3.1.2 Essay 2: Network Analysis 

 

The purpose of applying network analysis was to try to capture the direct interaction 

between peers, as well as to collect entrepreneurial behavior variables cited in the literature, 

but which were not available in the secondary sources that were used, such as “Risk 

Aversion”. Thus, as a data collection strategy, we carried out an additional survey to obtain 

information about the social interaction between individuals at the Federal Institute of Rio 

Grande do Norte, Campus Nova Cruz. 

The sample consisted of 287 students from the technical courses in Administration, 

Informatics and Chemistry. Data collection was carried out between February and March 

2018. Thus, twelve high school classes - composed of at least 15 regular students - were 

surveyed. The collection instrument consisted of 47 questions distributed among the 

dimensions “Peer Interaction”, “Entrepreneurial Intent”, “Personal Attitude”, “Subjective 

Norm”, “Perceived Behavioral Control”, “Fear of Failure”, “Risk Aversion” and 

“Inspirational Models”. 

Regarding the dimension of interaction between peers, the participant was asked to 

indicate up to five classmates that he thought had a greater degree of interaction. After 

indicating the friends, the individual was asked to answer questions related to their 

relationship with such colleagues, covering their propensity to interact with them on personal 

issues, career issues, as well as the possibility of becoming a partner of these colleagues if 

they wished to open a business. The development of this dimension in the instrument was 

motivated by the gap in the literature in capturing interaction between individuals who shared 

an educational environment. 

Our dependent variable is the Entrepreneurial Intention Index, which was constructed 

as a dummy based on the Entrepreneurial Intention Index of Liñán and Chen (2009). Those 

who had an entrepreneurial intention higher than 7 were considered as entrepreneurs (Liñán 



 

 

& Chen, 2009). We performed a sensitivity analysis with the index being greater than 6 and 

up to 8, with similar results. We considered as pairs individuals that have a direct link in the 

network (neighbors). The network analysis generated two key independent variables: the 

variable "GeodesicEnt", which represents the shortest path between an individual and an 

entrepreneur in the network, and the variable "PeerEnt", that represents if the individual has 

at least one entrepreneurial neighbor.  

 The variables selected for control measures in this study emanated from two factors 

associated with entrepreneurship. Firstly, a set of variables related to the "Personal" factor 

was estimated, being represented by the demographic characteristics of the individuals and by 

their respective entrepreneurial profile characteristics. Next, we included variables related to 

the "Social" factor, represented by the individual's background and educational background.  

 

4 Results and Discussions 

4.1 Results of Essay 1: Gender Homophily 

 

Table 1 shows the summary statistics of the secondary data used in the survey. 

Concerning gender, 56.9% of the students are male (6,195 individuals). Approximately 75% 

of the students came from the Campuses of Natal Central and Zona Norte. The number of 

students per class varied between 10 and 42, and on average, they were composed of 23 

students. Of the 522 classrooms analyzed, 50 had no individuals who had become 

entrepreneurs in the first five years after completing the course. On average, 3.05 students per 

class became entrepreneurs, representing 13.3% of the sample. We considered entrepreneurs 

those individuals who own or owned a company in at least one company of any legal nature. 

Concerning the profession of parents, 12.5% of the students were children of an 

entrepreneurial father, and 8.18% of the students were children of an entrepreneurial mother. 

Fifty classrooms had no individuals who had become entrepreneurs in the first five years after 

completing the course. 

  
Table 1 - Summary Statistics of 10,889 IFRN students from 2001 to 2010 

Variable Mean SD Min Max 

At the student level 

Entrepreneur 

 

0.133 

 

0.340 

 

0 

 

1 

Mother 0.0818 0.274 0 1 

Father 0.125 0.330 0 1 

CGPA 78.14 6.99 60.05 100 

Income 3.360 1.384 0 7 

GenderMale 0.569 0.495 0 1 

Natal 0.746 0.435 0 1 

Class shift 0.239 0.427 0 1 

Management 0.0190 0.137 0 1 

At the classroom level     

FathEntClass 2.879 1.865 0 9 

MothEntClass 1.878 1.609 0 12 

EntPerClass 3.055 1.917 0 9 

StudentsPerClass 23.01 6.728 10 42 

%EntPerClass 0.133 0.0791 0 0.500 

%MothEntClass 0.0818 0.0679 0 0.400 

%FathEntClass 0.125 0.0758 0 0.500 

Source: The authors (2022). 

 



 

 

Due to the nature of the Probit coefficients, we used the Average Marginal Effect of the 

explanatory variables. The average marginal effects of the explanatory variables on the 

probability of an individual becoming an entrepreneur are shown in Table 2. 
 

Table 2 - Average Marginal Effect with Pooled Data from 2001 to 2010 

Variables Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

%EntPerClass 0.00733* 0.00740** 0.00740** 0.00749** 0.00748** 

 (0.00369) (0.00373) (0.00374) (0.00373) (0.00373) 

FathEnt 0.186*** 0.185*** 0.185*** 0.184*** 0.185*** 

 (0.0103) (0.0106) (0.0106) (0.0105) (0.0105) 

MothEnt 0.162*** 0.160*** 0.160*** 0.160*** 0.160*** 

 (0.0123) (0.0125) (0.0125) (0.0125) (0.0125) 

GenderM 0.0289*** 0.0288*** 0.0288*** 0.0289*** 0.0282*** 

 (0.00883) (0.00904) (0.00906) (0.00906) (0.00907) 

Natal -0.00497 -0.00822 -0.00821 -0.00860 -0.00721 

 (0.0162) (0.0194) (0.0195) (0.0195) (0.0195) 

Income 0.00400 0.00221 0.00221 0.00206 0.00204 

 (0.00306) (0.00311) (0.00314) (0.00315) (0.00314) 

Class Attendance -0.00115* -0.00115* -0.00115* -0.00113* -0.00111* 

 (0.000648) (0.000648) (0.000648) (0.000648) (0.000647) 

CGPA  0.000758 0.000761 0.000743 0.000750 

  (0.000497) (0.000499) (0.000499) (0.000499) 

Course Shift   0.000516 0.000551 -0.00102 

   (0.0105) (0.0105) (0.0106) 

Management    0.0206 0.0148 

    (0.0270) (0.0272) 

NChildren     0.0148 

     (0.00941) 

Cragg-Donald 

Wald F 
1480.229 1479.848 1479.591 1475.334 1413.385 

Observations 10,889 10,889 10,889 10,889 10,889 

Source: The authors (2022).  

 

The first model included control variables related to demographic traits as well as 

educational background. The parameter PeerEnt presented statistical significance at 5%. The 

increase of 1 percentage point of the fraction of entrepreneurs in the classroom is associated 

with an increase of 0.7 percentage point on the probability of an individual become an 

entrepreneur. These results are in according with the findings in prior studies (Falck et 

al.,2012; Hacamo and Kleiner, 2018; Kacperczyk, 2013; and Markussen and Røed, 2017). 

The literature highlights several transmission mechanisms through entrepreneurial 

peers that could influence classmates to start a business. Among them, we can mention: 

sharing of resources and information about access to capital and obtaining credit (Field et al., 

2015), development of entrepreneurial skills (Kacperczyk, 2013), information about risks 

associated with entrepreneurship (Markussen & Røed, 2017), diffusion of business 

opportunities (Field et al., 2015) and non-pecuniary rewards, such as status quo, which leads 

to an increase of the utility of an individual to become an entrepreneur (Gianetti & Simonov, 

2009). 

The control variables “Entrepreneur Father” and “Entrepreneur Mother” were 

statistically significant at 1%. Being an offspring of an entrepreneurial father is associated 

with an increase of 18.5 percentage points on the probability of an individual to become an 

entrepreneur. On the other hand, being a child of an entrepreneurial mother is associated with 

an increase of 16 percentage points on the propensity of entrepreneurial activity. These 



 

 

findings corroborate the results of Chlosta et al. (2012), Criaco et al. (2017), Hoffmann et al. 

(2015) and Lindquist et al. (2015). 

The main intergenerational mechanisms of entrepreneurial behavioral transmission are 

the provision of social capital and resources (Dunn & Holtz-Eakin, 2000; Parker, 2009); 

Social transfer of entrepreneurial behavior through the inheritance of entrepreneurial values 

(Colombier & Masclet, 2008; Wyrwich, 2015), and the hypothesis of role modeling  

performed by parents (Chlosta et al., 2012; Hoffmann et al., 2015; Laspita et al., 2012, 

Lindquist et al., 2015). The fact that the father has a higher than the mother on the 

intergenerational transmission of entrepreneurial behavior the entrepreneur was discussed by 

Chlosta et al. (2012). The authors highlighted that there might be geographic effects, since 

gender roles diverge considerably across countries. 

The gender also was statistically significant at 1%. However, the parameter presented a 

small effect. Thus, the probability of men to starts a new venture is approximately 2.8 

percentage points higher than that of women. The main reasons identified in the literature for 

the lower propensity of women to entrepreneurship are the associations of the male 

stereotype to the entrepreneurial activity (Gupta et al., 2009, Thébaud, 2010); fear of failure 

(Minniti & Nardone, 2007; Shinnar et al. , 2012); self-perception of capacity to run a firm 

(Minniti & Nardone, 2007; Shinnar et al., 2012); and higher risk aversion than men (Humbert 

& Drew, 2010; Minniti & Nardone, 2007; Shinnar et al., 2012). 

The cumulative grade average point (CGPA) - used as a proxy for cognitive skills - was 

also a statistically significant parameter, but with low impact. The increase of 10 points in the 

CGPA is associated with an increase of 0.8 percentage points in the propensity to undertake 

business. The variables number of children, family income, class attendance, course shift, and 

campus had no statistical significance. 

To estimate if the instrumented variable is endogenous, we performed the Cragg-

Donald Wald test, in which the null hypothesis is that the instrumented variable is exogenous. 

If the null hypothesis is not rejected, there is insufficient evidence in the sample to use the 

instrumental variables, and therefore, Probit model should be preferred (Angrist & Pischke, 

2008). According to the Wald test results (Table 2), we should use the IV Probit approach. 

4.1.1 Testing the Gender Homophily Hypothesis  

This section aims to test the hypothesis of gender homophily as a boost of 

entrepreneurial behavior transmission among peers. Thus, we estimate the peer effect 

between individuals of the same gender (Table 3).  
 

Table 3 - Average Marginal Effect on the Gender Homophily Hypothesis. 
Variables Male Female 

Male Peers Female Peers Male Peers Female Peers 

PeerEffect 0.0142*** 0.00183 0.0533 -0.00252 

 (0.00489) (0.0275) (0.0366) (0.00884) 

FathEnt 0.198*** 0.205*** 0.142*** 0.161*** 

 (0.0134) (0.0207) (0.0183) (0.0175) 

MothEnt 0.122*** 0.125*** 0.171*** 0.189*** 

 (0.0183) (0.0185) (0.0165) (0.0166) 

Income 0.00347 0.00322 0.00406 -0.000257 

 (0.00431) (0.00439) (0.00524) (0.00466) 

CGPA 0.00185*** 0.00200*** -0.00149 -0.000759 

 (0.000666) (0.000680) (0.000940) (0.000784) 

Class Attendance -0.00173** -0.00173** 0.000714 0.000531 

 (0.000838) (0.000847) (0.00112) (0.00114) 

NChildren 0.0154 0.0140 0.00744 0.0166 

 (0.0108) (0.0111) (0.0176) (0.0171) 



 

 

Natal -0.0289 -0.0265 0.00139 0.0243 

 (0.0279) (0.0309) (0.0265) (0.0256) 

Course Shift -0.00714 -0.00960 0.0237 0.00816 

 (0.0139) (0.0148) (0.0181) (0.0159) 

Management 0.0454 0.0561 0.0121 -0.0144 

 (0.0410) (0.0439) (0.0426) (0.0388) 

 

Correctly Classified 85,23% 85,05% 89,03% 89,08% 

Observations 6195 6195 4694 4694 

Source: The authors (2020). *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Model 1 estimates the peer effect of male individuals. The variable of interest fraction 

of male entrepreneurial pairs (Male Peers) had a positive and statistically significant effect at 

1%. Thus, the increase of 1 percentage point of Male Peers is associated with a rise of 1.42 

percentage points in the probability of an individual opening a new venture. The effect on the 

transmission of entrepreneurship between male pairs corroborates the findings of Markussen 

and Røed (2017), who found that the Average Marginal Effect coefficient of having male 

class peers is associated with an increase of 3.44 percentage points on the probability of 

starting a firm. 

The entrepreneurial parent variable presented a positive and statistically significant 

mean Marginal Effect. Having an entrepreneurial parent is associated with an increase of 

approximately 20 percentage points in the likelihood of a male individual becoming an 

entrepreneur. The variable Entrepreneurial Mother also presented a positive and statistically 

significant parameter. Individuals with entrepreneurial mothers have an increase of 

approximately 12 percentage points in the probability of becoming entrepreneurs. 

Model 2 estimated the Average Marginal Effect of female entrepreneurial pairs on 

males. The parameter of interest was not statistically significant. The result confirms those of 

Hacamo and Kleiner (2018), who did not find statistically significant effects of female peers 

on men. Markussen and Røed (2017) argued that the effect of pairs is enhanced by 

homophily, since individuals who share common characteristics, such as gender, tend to form 

groups based on their similarities. The variables Entrepreneurial father, Entrepreneurial 

mother and Income presented similar parameters to Model 1, being also statistically 

significant. 

Models 3 and 4 present the effect of pairs on women. We did not find any statistically 

significant peer effects in the estimates between men and women. These results contradict the 

findings of Hacamo and Kleiner (2018), who found that women were more likely to be 

influenced by peers than men. Although Model 4, transmission of female pairs on female 

students, was not statistically significant, we highlight that the parameter presented a negative 

signal, following the direction of the effect of Hacamo and Kleiner (2018). In models 3 and 4, 

only the variables Entrepreneurial Father and Entrepreneurial Mother were statistically 

significant. 

Regarding the comparison by gender on the effects of having entrepreneurial parents, 

we highlight that having an entrepreneurial mother is 6 percentage points higher in women 

than in men. In the case of the father being an entrepreneur, the effect is about 5 percentage 

points lower in women than in men. These results agree with those of Colombier and Masclet 

(2008), Laspita et al. (2012) and Lindquist et al. (2015), who argued that the intergenerational 

transmission of entrepreneurial behavior is higher in individuals of the same gender. 

According to these authors, gender homophily between generations could be boosted by role 

modeling - which is higher in same-sex individuals. 

Colombier and Masclet (2008) found a higher effect on the entrepreneurial propensity 

for individuals of the same sex of the entrepreneurial parent. In the same direction, Laspita et 

al. (2012) also found gender homophily in the transmission of entrepreneurial behavior. The 



 

 

authors have identified that male individual whose father is an entrepreneur are more likely to 

open a business than male offsprings who have an entrepreneurial mother. Regarding the 

female observations, the propensity of a woman starting a new venture is associated with a 

more significant effect if her mother is an entrepreneur. The authors argue that the theory of 

role models is one of the fundamental transmission mechanisms on the intergenerational 

transmission of entrepreneurial behavior among individuals of the same gender. 

Corroborating such studies, Hoffmann et al. (2015) evaluated the intergenerational 

transmission of entrepreneurial behavior through role models in Danish students. In case the 

individual is an offspring of an entrepreneurial father, men have a twofold greater likelihood 

of becoming an entrepreneur. The authors attributed this result to the role model perspective, 

in which individuals mirror their parents and learn entrepreneurial behavior. Similar results 

were also found by Lindquist et al. (2015), who found that the role model effect is twice 

higher between people of the same sex. 

 

4.2 Results of Essay 2: Network Analysis 

 

Regarding descriptive statistics for essay 2, the average age of the sample is 17 years. 

The youngest student was 14 years old, and the oldest was 21 years old. Approximately 44% 

of the students are male. Concerning the entrepreneurial activity, 21.1% of the individuals 

intend to be entrepreneurs in the future (EntIE). 19.5% of the respondents are offspring of an 

entrepreneurial father (FathEnt), and approximately 7% are the children of an entrepreneurial 

mother (MothEnt). It is noteworthy that these percentages also consider informal 

entrepreneurs. Finally, 49% of the individuals have at least one enterprising friend (neighbor 

in the social network of the class to which the individual is a part). 

Table 4 shows the average marginal effects of the two-stage Probit model (IV Probit).  
 

Table 4 - Average Marginal Effect IV Probit Models 

Variables 
(1)  (2) (3) (4) 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

PeerEnt 0.103* 0.102* 0.108* 0.107* 

 (0.0616) (0.0619) (0.0616) (0.0625) 

% EntClass  0.0226** 0.0205** 0.0208** 0.0201* 

 (0.0104) (0.0101) (0.0100) (0.0104) 

FatherEnt 0.181** 0.179** 0.187** 0.181** 

 (0.0739) (0.0743) (0.0737) (0.0743) 

MotherEnt 0.187** 0.185** 0.181** 0.187** 

 (0.0899) (0.0904) (0.0897) (0.0909) 

Factor_ARFin 0.0708*** 0.0719*** 0.0746*** 0.0783*** 

 (0.0263) (0.0264) (0.0262) (0.0265) 

Factor_ARPsi -0.00693 -0.00762 -0.00772 -0.00809 

 (0.0228) (0.0238) (0.0238) (0.0245) 

Factor_PBC 0.0382 0.0364 0.0372 0.0390 

 (0.0265) (0.0264) (0.0265) (0.0268) 

Factor_SN 0.0492* 0.0492* 0.0480* 0.0518* 

 (0.0288) (0.0288) (0.0287) (0.0290) 

Fear of failure 0.00233 0.00312 0.00256 0.00145 

 (0.00917) (0.00911) (0.00909) (0.00924) 

Management -0.0959* -0.0962 -0.101* -0.0897 

 (0.0583) (0.0585) (0.0582) (0.0587) 

CGPA -0.00400 -0.00455* -0.00440  

 (0.00289) (0.00273) (0.00273)  

GenderM 0.0316 0.0335   

 (0.0523) (0.0525)   

Age 0.0140    



 

 

 (0.0256)    

Correctly Classified 78,60% 79,01% 79,42% 78,19% 

Observations 287 287 287 287 

Note. Standard-errors are in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

The variable of interest "PeerEnt" shows a positive and statistically significant 

association with the entrepreneurial intention. In the estimates presented, being friends with 

an entrepreneur is associated with an increase of approximately 10 percentage points in the 

probability of an individual having an entrepreneurial intention. 

In the first model, the variables "PeerEnt", "% EntClass", "FatherEnt", "MotherEnt", 

"Factor_ARFin" and "Factor NS", are statistically significant and have positive parameters. 

In addition, the variable "Management" – a dummy variable which represents Business 

Management students - was significant at 10%, but it had a negative association with the 

entrepreneurial intention of the individuals in the sample.  

The variable of interest "PeerEnt" is associated with an increase of approximately 10.3 

percentage points in the probability of an individual to show an entrepreneurial intention. The 

positive variation of 1% in the "% EntClass" variable is associated with an increase of 

approximately 2.26 percentage points in the probability of an individual having an 

entrepreneurial intention. In this way, the effect of the peer (PeerEnt) is almost five times 

greater than the effect of having entrepreneurial classmates. These results corroborate the 

hypothesis of Algan, Dalvit, Do and Zenou (2018) that the effect of the pairs is enhanced by 

the proximity between the individuals. They studied the influence of networks of friendship 

on political opinion in France and showed that the friendships ties have considerably greater 

effect than the influence of individuals that only belong to the same group. 

Given the non-consensual gender effect results in entrepreneurial behavior highlighted 

by previous studies, this section aims to test the hypothesis of gender homophily. We 

estimate the effect of the pairs between individuals of the same sex. From this perspective, 

there would be a greater peer effect among those of the same gender (Markussen & Røed, 

2017). Table 5 presents the estimates of peer effects by gender. 
 

Table 5 - Average Marginal Effect – Gender Homophily 

Variables 
Male Effect 

2SLS 

Female Effect 

2SLS 

Male Effect IV 

Probit 

Female Effect  

IV Probit 

%EntClass 0.0930* 0.0930* 0.119** 0.119** 

 (0.0538) (0.0538) (0.0551) (0.0551) 

PeerEnt 0.666** 0.666** 0.628** 0.628** 

 (0.290) (0.290) (0.283) (0.283) 

1.PeerEntM#1. Male 0.997**  1.221*  

 (0.498)  (0.672)  

1.PeerEntF#1. Female  -0.997**  -1.221* 

  (0.498)  (0.672) 

FatherEnt 1.181*** 1.181*** 0.792** 0.792** 

 (0.370) (0.370) (0.347) (0.347) 

MotherEnt 0.937* 0.937* 0.271 0.271 

 (0.501) (0.501) (0.410) (0.410) 

Factor_ARFin 0.293** 0.293** 0.362*** 0.362*** 

 (0.124) (0.124) (0.126) (0.126) 

Factor_ARPsi -0.0115 -0.0115 -0.0253 -0.0253 

 (0.0129) (0.0129) (0.109) (0.109) 

Factor_PBC 0.301** 0.301** 0.108 0.108 

 (0.135) (0.135) (0.123) (0.123) 

Factor_SN 0.289** 0.289** 0.168 0.168 

 (0.130) (0.130) (0.134) (0.134) 

Fear of Failure 0.0104 0.0104 0.0324 0.0324 



 

 

 (0.0451) (0.0451) (0.0431) (0.0431) 

Management -0.507* -0.507* -0.341 -0.341 

 (0.281) (0.281) (0.261) (0.261) 

CGPA -0.0196 -0.0196 -0.0111 -0.0111 

 (0.0144) (0.0144) (0.0138) (0.0138) 

Age 0.126 0.126 0.00528 0.00528 

 (0.126) (0.126) (0.125) (0.125) 

Constant 5.367* 4.379 -0.461 -1.033 

 (2.844) (2.794) (2.848) (2.820) 

Observations 287 287 287 287 

R² 0.307 0.307   

Note. Standard-errors are in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.  

 

The results show that the interaction term between the male-to-male variable and the 

male variable, "PeerEntM # Male", presented a positive and statistically significant effect at 

5%, with the parameter being 0.997 units higher than the effect of male peers on women. The 

interaction term "PeerEntF # Female", which evaluates the effect of the pairs exerted on 

women with female pairs, also presented a statistically significant parameter at 5%. However, 

the parameter showed a negative sign, indicating that those women who have entrepreneurial 

pairs of women are less likely to entrepreneurship than those who have male pairs. These 

findings are similar to the results of Hacamo and Kleiner (2018), which found negative 

effects on the transmission of the entrepreneurial behavior among women. 

 

5 Concluding Remarks 

 

This research aimed to estimate the relationship between the effect of the 

entrepreneurial peers and the propensity of an individual to start a new firm. The results 

indicate that there is a positive and statistically significant relationship between the 

percentage of class entrepreneurs and the likelihood of a student choosing to open a new 

business as a career option. Furthermore, we estimated models to verify if the proximity 

between colleagues would increase the peer effect (Network Analysis) and we found 

evidence that the social transmission of entrepreneurial behavior is greater in the case of 

individuals who are friends in relation to the case of individuals who share only the same 

classroom. 

Further, the influence of parents on the propensity of their offspring entrepreneurial 

behavior was statistically significant and positive, corroborating the hypothesis of 

intergenerational transmission of the entrepreneurial behavior. The control variables related 

to the entrepreneurial behavior and the subjective norm were also statistically significant. 

Therefore, individuals who are inserted in the social context in which the entrepreneurial 

activity is seen in a positive way present greater entrepreneurial intention. In addition, the 

lower aversion to individuals' financial risks, the higher their entrepreneurial intention. 

The main theoretical contribution of this field research is that we find evidence that the 

social transmission of entrepreneurial behavior would be mainly caused by individuals who 

have close ties in a given group, corroborating the hypothesis of Algan et al. (2018). From the 

methodological perspective, the use of network analysis in association with instrumental 

variables approach to identify the peer effect allowed the exploration of possible endogeneity 

of the network. This issue has been often mentioned as a potential concern in the 

interpretation of estimates in empirical work and has been overcome in this study. 

Although the literature on entrepreneurship has identified variables associated with 

entrepreneurial behavior, such as gender and factors associated with the business 

environment, a considerable portion of the coefficient of determination of entrepreneurial 

activity remains unclear. Thus, these findings contribute to the literature on entrepreneurship 



 

 

by bringing new evidence about the peer effect on entrepreneurship, as well as on the role of 

gender in the transmission of entrepreneurial behavior among classmates. 

As main limitations, it is highlighted that due to the nature of the sample, the 

"Entrepreneurial Intention" scale was used as the dependent variable. Although it has been 

validated in the literature on entrepreneurship, it is not possible to affirm that, in fact, the 

individuals with high entrepreneurial intention will engage in a business activity in a future 

time.  

As avenues for future research, we suggest the longitudinal monitoring of student 

groups, allowing the combination between social networks and fixed effects models, thus 

controlling unobserved factors associated with the dynamics between individuals. In addition, 

it would be relevant to verify the relationship between entrepreneurial intent and the opening 

of a business enterprise. 
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Resumo: Este estudo investiga relações entre os construtos Intraempreendedorismo e 
Liderança Relacional, com vistas a analisar em que medida competências 
intraempreendedoras se relacionam com características da liderança relacional em programa 
de inovação desenvolvido em organização brasileira do setor de serviços. Adotando como 
referencial teórico revisão de literatura sobre ambos os construtos é possível a estruturação de 
pesquisa de campo de abordagem quantitativa e caráter descritivo, conduzida por meio da 
técnica de survey. Como resultados, constata-se correlação positiva e significativa entre 
ambos os construtos mensurados, tendo-se que a elevação no escore de mobilização de 
liderança relacional em 0,64 implica em aumento de 1,00 ponto no escore de mobilização de 
competências intraempreendedoras. Em suma, os achados permitem avanços nos estudos 
sobre a liderança relacional, superando lacunas quanto a estudos empíricos sobre o tema, 
notadamente no Brasil. Contribui, também, ao indicar seu significativo impacto na 
mobilização de atributos de competência intraempreendedoras. 
 
Palavras-chave: Intraempreendedorismo. Competências Intraempreendedoras. Liderança 
Relacional. 
 
1 Introdução 

 
No atual contexto dos negócios e das organizações, marcado pela transição para a 

economia digital ou quarta revolução industrial (Schwab, 2016), catalisada pela pandemia de 
COVID-19, a sociedade passa por transformações sem precedentes em suas mais diversas 
dimensões - tecnológica, cultural, comportamental, social, política, econômica, 
organizacional -, trazendo novos desafios - assim como oportunidades - para as organizações 
(Guerra, 2012). Nesse contexto, a busca por vantagens competitivas eleva-se 
exponencialmente e o capital humano se evidencia, pelo menos em nível do discurso, como 
uma das principais fontes de vantagens competitivas (Sant’Anna, Ferreira, Coelho dos 
Santos, 2020). 

De acordo com Barney (1991), esse “capital humano” é sugerido como ativo tangível 
e intangível que as empresas devem controlar e usar para criar e implementar estratégias, 
tendo sua heterogeneidade difundida como fator crucial de diferenciação. A premissa é que, 
quanto maior o grau de diversidade, mais conhecimento e experiências podem ser 
transformados em novas ideias e estas em produtos e serviços inovadores. Tal 
heterogeneidade sendo comumente identificada, em nível organizacional, junto a 
profissionais com perfis orientados ao intraempreendedorismo ou empreendedorismo 
corporativo (Barney, 1986). 

Tais profissionais, no entanto, nem sempre ocupam posições de gestão. Eles podem 
atuar em qualquer área funcional, apresentar qualquer idade e estar em qualquer nível 
hierárquico (Fry, 1987). Assim sendo, como propiciar que suas ideias cheguem àqueles que 
podem vir a patrociná-las e apoiá-las em suas implementações?  



 

 

Diante dessa problemática, a motivação deste estudo consiste na identificação não 
somente de tipos de personalidade mais afins ao exercício do empreendedorismo interno mas, 
igualmente, do papel das lideranças na construção e sustentação de ambiências, iniciativas e 
programas institucionais de estímulo e fomento ao intraempreendedorismo. Em outros 
termos, deriva da constatação de lacunas tanto teóricas, quanto práticas, associadas a 
dispositivos sistematicamente desenvolvidos para análises de relações entre os construtos de 
interesse deste estudo. Assim sendo, destaca-se suas potencialidades no sentido de propiciar a 
construção de “dupla-via” em que a identificação e atração de profissionais dotados de 
atributos de competência intraempreendedoras possa ser acompanhada do estabelecimento de 
ambiências organizacionais favoráveis à conversão em competência propriamente dita, com 
impactos positivos sobre os processos de criação e inovação. 

Nessa direção, a proposta deste estudo consiste na análise de profissionais que 
apresentaram propostas, como autores ou coautores, tendo uma ou mais ideias aprovadas 
dentro do programa de inovação da referida organização. Por meio dela visa-se investigar em 
que medida a mobilização de atributos de competência intraempreendedora se relacionam 
com a mobilização junto a seus gestores de características de liderança relacional, a qual 
apresenta-se como potencialmente significativa aos desafios da construção e sustentação de 
ambiências organizacionais favorecedoras da criação e da inovação (Sant’Anna, Nelson, 
Carvalho Neto, 2015). 

 Para tal, contempla como objetivos específicos: i. Mensurar o grau de mobilização de 
competências intraempreendedoras, segundo a percepção de participantes do programa de 
inovação alvo do estudo, tendo por base escala proposta a partir de revisão de literatura 
envolvendo principais levantamentos empíricos de dados identificados sobre o tema; ii. 
mensurar o grau de mobilização de características de liderança relacional, segundo a 
percepção de participantes do programa de inovação investigado, tendo por base escala 
proposta pelo autor, a partir de revisão de literatura realizada para fins deste estudo; iii. 
verificar a existência de semelhanças e/ou dessemelhanças entre as variáveis de interesse do 
estudo e fatores sociodemográfico-profissionais dos respondentes. 

Em nível do referencial teórico, cabe salientar a realização, conforme mencionado 
acima, de revisão de literatura envolvendo os construtos Intraempreendedorismo e Liderança 
Relacional, bem como, em termos metodológicos, de pesquisa de campo, de abordagem 
quantitativa e caráter descritivo, conduzida por meio da técnica de survey, envolvendo a 
aplicação de questionário composto por escalas do tipo Likert, de 11 pontos, a fim de 
investigar em que medida competências intraempreendedoras relacionam-se com a 
prevalência de atributos de liderança relacional. 

Finalmente, em termos de sua estrutura, após esta introdução, é apresentado o 
referencial teórico de ambos os constructos estudados, seguido pela metodologia, em que se 
abordam características básicas da pesquisa, população e amostra, instrumento e estratégia de 
coleta de dados, assim como procedimentos de análise dos questionários obtidos. Em 
seguida, são apresentados principais achados, explicitando-se o perfil da amostra, os 
resultados e conclusões derivadas das análises procedidas. Por fim, a conclusão, aporta 
recomendações tanto para o programa de inovação da organização alvo da pesquisa, quanto 
subsídios a iniciativas similares desenvolvidas por outras corporações e organizações. 

 
2 Referencial Teórico 

 
Revisão de literatura conduzida junto à base EBSCO - complementada por 

levantamento na Google Scholar -, considerando produções científicas sobre os construtos de 
interesse deste estudo - Liderança Relacional e Intraempreendedorismo -, publicadas no 
período de 1990 a 2021, permite a constatação de existência de número crescente de estudos 



 

 

sobre a Liderança Relacional, com destaque para o volume de produções publicadas em 
journals estrangeiros, assim como a quase inexistência de publicações nacionais. Igualmente, 
registra-se número muito pequeno restrito de artigos decorrentes de pesquisas empíricas 
sobre o tema. 
 De forma similar, vale destacar, para o período, expansão de publicações nacionais 
decorrentes de levantamentos empíricos de dados em torno da temática do 
Intraempreendedorismo. Não obstante, cabe registrar número ainda muito pequeno de 
estudos teóricos e empíricos sobre a relação entre os dois construtos, bem como sobre os 
impactos entre si.  
 
2.1  Competências intraempreendedoras 
 
 Abordar a temática do empreendedorismo corporativo, assim como, em essência, 
qualquer outro construto, requer antes conceituá-lo. Partindo de tal constatação, segundo 
Lenzi et al. (2015), o termo empreendedor se vê inicialmente popularizado por Schumpeter 
(1942), por meio da figura do empresário responsável por impulsionar, desenvolver e 
combinar, economicamente, meios inovadores de produção. Aqueles autores fazem menção 
também aos estudos de Pinchot e Pellman (2004), Seiffert (2005) e Dornelas (2003), ao 
observaram comportamentos similares junto a empreendedores independentes e em 
profissionais de pequenas, médias e mesmo de grandes empresas, abrindo espaço aos estudos 
sobre o intraempreendedorismo corporativo. 

Já Chieh e Andreassi (2008), em estudo sobre o intraempreendedorismo e sua 
aplicabilidade em organização brasileira do setor de serviços, definem o intraempreendedor 
como responsável pela criação de inovações dentro de uma organização. Criadores ou 
inventores, percebidos como sonhadores ou responsáveis por transformar ideias em inovação, 
a pessoa do intraempreendedor é comumente estudada tendo por base características (inter-
)pessoais associadas ao desenvolvimento de suas iniciativas e projetos. Como resultante, os 
autores apontam para a carência de estudos que levem em conta a análise de fatores 
contextuais associados à construção de ambientes de trabalho que transmitam confiança e 
esperança, bem como propiciem liderança e suporte necessários às suas implementações.  

Concomitantemente, Lenzi et al. (2015) compreendem que maior conversação entre 
achados de pesquisas envolvendo empreendedores independentes e competências pessoais de 
profissionais em organizações constitui fronteira pouco explorada para o empreendedorismo 
corporativo. Como visto por seus antecessores, registra-se a busca por valorizar e atrair 
profissionais com tal perfil, mas até então não se constatam estudos científicos que o 
fundamente, de forma unanime.  

Com vistas a se delinear tal perfil, os autores remetem à importância da noção de 
competências, integrando-a às pesquisas sobre tipos psicológicos comumente adotadas nos 
estudos sobre o (intra-)empreendedorismo. Assim, torna-se possível identificar relações mais 
profundas entre características de personalidade e efetiva mobilização em competência (Lenzi 
et al., 2015). Os resultados advindos propiciam, desse modo, importantes subsídios para o 
desenvolvimento desses profissionais dentro do ambiente corporativo considerando a 
articulação de fatores pessoais aos objetivos organizacionais, basilar à noção de competência. 

Em aplicação junto a empresas de porte do Estado de Santa Catarina, achados de 
pesquisa empírica conduzida por Lenzi et al. (2015), permite verificar que parcela 
significativa dos profissionais investigados apresenta dispor de atributos de competência 
requeridos à criação de novos produtos, inovação, renovação estratégica e projetos rentáveis. 
No entanto, os profissionais com tais características não são identificados de forma clara e 
sistemática por suas organizações, impedindo o desenvolvimento de políticas e práticas de 
gestão que as favoreçam e as reconheçam.  



 

 

De modo similar, para Fernández e Baeza (2002), maior ênfase no entrelaçamento 
entre características de personalidade, competências, políticas e práticas de gestão podem se 
evidenciar como fator-chave aos processos de atração, desenvolvimento e retenção de 
competências intraempreendedoras. Nesse sentido, propõem abordagem centrada na 
articulação entre competências profissionais, políticas e práticas de gestão: i. saber agir, é o 
conjunto de fatores que definem a capacidade intrínseca que a pessoa tem para poder realizar 
ações definidas pela organização, ii. querer agir, se refere não apenas ao fator motivador de 
realização inerente à pessoa, mas também à condição mais subjetiva e situacional que faz 
com que o indivíduo decida realizar uma ação específica e iii. poder agir, é quando a pessoa 
sabe, quer e dispõe das condições necessárias para que a ação possa acontecer. 

De acordo com Carrier (1996), pode ser definida como o processo de criação de novos 
negócios, produtos, serviços, projetos, tecnologias - inclusive de gestão - e processos dentro 
de uma organização, visando a agregação de valor, a qual possa resultar em maiores níveis de 
rentabilidade, tornando concreta a chamada vantagem competitiva.  

Já para Fry (1987), ponto relevante a ser considerado nessa compreensão do 
intraempreendedorismo diz respeito ao comportamento humano. Na visão desse autor, esses 
profissionais, muito embora cobiçados, podem representar incômodo para muitos gestores. 
Isto, na medida em que para atingirem seus objetivos, eles tendem a gastar muito, fazer 
perguntas embaraçosas e, sobretudo, desafiar as autoridades.  

Tal consideração coloca em evidencia a discussão em torno das noções de 
gerenciamento e liderança, indicando oportunidades e desafios não somente no que se refere 
à identificação de características pessoais e comportamentais dos perfis mais 
empreendedores, quanto do desenvolvimento de gestores aptos à construção e sustentação de 
ambiências organizativas capazes de favorecer a explotação (exploitation) das capacidades 
empreendedoras requeridas.  
 Assim sendo, conforme Carrier (1996), o intraempreendedorismo, de modo similar à 
liderança, pode ser caracterizado como fenômeno relacional, como atributos de competência 
interdependentes e cada vez mais requeridos como fatore-chave de diferenciação e vantagens 
competitivas, notadamente em estratégias de negócios orientadas à descomoditização e 
agregação de valor.  

Sob essa mesma linha de raciocínio, diversos autores, dentre eles Uhl-Bien e Arena 
(2018), Uhl-Bien e Maslyn (2000), Subramaniam e Youndt (2005), Cooley (1990), Fry 
(1987), igualmente, defendem que a inovação opera como parte de um sistema adaptativo 
mais amplo que converte a criação e a adição de inovações e aprendizados em resultados 
organizacionais, por meio da mobilização de atributos de competência intraempreendedoras. 
Para que tais atributos se configurem em competência propriamente dita, a organização deve, 
todavia, possibilitar a construção e sustentação de ambiências organizacionais e de liderança 
favorecedoras de dinâmicas relacionais e de rede. O Quadro 1 sintetiza principais atributos de 
competências intraempreendedoras identificadas na revisão de literatura procedida, os quais 
servem de base para a pesquisa de campo conduzida para fins deste estudo. 
 

Quadro 1 - Atributos e Competências do Intraempreendedorismo 
Autores Características/Competências 

Fry (1987) 

Propensão a mudanças 
Pensamento de longo prazo 
Espírito questionador 
Desafio à autoridade 
Motivação para a implementação de projetos 

Cooley (1990) 
Proatividade 
Pensamento macro (expansão dos produtos e serviços desenvolvidos) 
Capacidade de aproveitar oportunidades fora do comum para começar um negócio, obter 



 

 

financiamentos, equipamentos, terrenos, local de trabalho ou assistência 
Capacidade de avaliar alternativas e de cálculo de riscos 
Capacidade de agir para reduzir os riscos ou controlar os resultados 
Capacidade de se colocar em situações que implicam desafios ou riscos moderados 
Capacidade de identificar maneiras de fazer as coisas melhor e/ou mais rápido, mais barato 
Capacidade de agir de modo a fazer coisas que satisfazem/excedem padrões de excelência 
Capacidade de desenvolver ou fazer uso de procedimentos para assegurar que o trabalho 
seja terminado a tempo  
Capacidade de agir diante de um obstáculo 
Capacidade de agir repetidamente ou muda de estratégia a fim de enfrentar um desafio ou 
superar um obstáculo 
Capacidade de assumir responsabilidade pessoal pelo desempenho necessário para atingir 
metas e objetivos 
Capacidade de realizar sacrifício pessoal ou despender esforço extraordinário para 
complementar uma tarefa 
Capacidade de colaborar com os empregados ou se coloca no lugar deles, se necessário, 
para terminar um trabalho 
Esforço para manter os clientes satisfeitos, colocando em primeiro lugar a boa vontade de 
longo prazo, acima do lucro de curto prazo 
Dedicação pessoal para obter informações de clientes, fornecedores e concorrentes 
Curiosidade sobre como fabricar um produto ou fornecer um serviço 
Consulta a especialistas para obter assessoria técnica ou comercial 
Capacidade de estabelecer metas que são desafiantes e que tem significado pessoas 
Capacidade de definir metas em longo prazo, claras e específicas 
Capacidade de estabelecer metas em curto prazo, mensuráveis 
Capacidade de planejamento, dividindo tarefas grandes em subtarefas com prazos definidos 
Revisa constantemente planos, levando em conta os resultados obtidos e mudanças  
Mantem registros financeiros e utiliza-os para tomar decisões 
Utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros 
Utiliza pessoas-chave como agentes para atingir seus próprios objetivos 
Age para desenvolver e manter relações comerciais 
Busca autonomia em relação a normas e controle de outros 
Mantém seu ponto de vista, mesmo diante de resultados inicialmente desanimadores 
Expressa confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa ou desafio 

Chieh e 
Andreassi (2008) 

Responsabilização pela criação de inovações dentro de uma organização 
Capacidade de idealizar e se responsabilizar por transformar ideias em algo tangível 

Lenzi et al. 
(2015) 

Capacidade de criação de novos produtos 
Capacidade de inovar (agregar valor) 
Capacidade de lidar com ambientes de incertezas 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
Identificados atributos de competência associados ao Intraempreendedorismo, passo 

seguinte consiste na identificação de características de liderança, sob o enfoque relacional.  
Isto na medida em que tal estilo de liderança é, em nível teórico, recorrentemente apresentado 
como favorecedor da construção e sustentação de redes de relacionamento, mudança e 
influência, substratos relevantes aos processos de criação e inovação em nível organizacional 
(Uhl-Bien & Arena, 2018; Uhl-Bien, 2006; Uhl-Bien & Maslyn, 2000). 
 
2.2 A liderança sob enfoque relacional 
 

De acordo com Northouse (2013), liderança coloca-se como uma construção 
complexa, multinível e multidimensional, na qual os ocupantes de posições nos mais diversos 
níveis da organização se vê desafiado a ir além da mobilização de atributos de competência 
gerencial - associadas ao exercício de formas de gestão fundamentadas no comando-controle 
e no monitoramento de processos, indicadores e resultados. Ao contrário, são convocados a 



 

 

mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes com vistas à implicação subjetiva de suas 
equipes, por meio da criação e sustentação de contextos capacitantes em que aquilo de mais 
humano - desejo, criatividade, proatividade, engajamento - possa se manifestar em agregação 
de valor (inovação), como forma a propiciar vantagens competitivas distintivas. 

Não obstante a amplitude de teorias e abordagens sobre a liderança, uma forma de 
defini-la pode se dar pela análise dos estilos adotados em seu exercício, considerando-se, para 
tal, o contexto e as relações que se estabelecem entre agentes nelas envolvidos (Johnson & 
Hackman, 2012).  

Sob tal perspectiva, Deprez, Leroy, Euwema (2018) fazem referência ao papel da 
liderança na valorização das contribuições dos membros de suas equipes, assim como à busca 
ativa de apoio institucional para ideias e iniciativas inovadoras; ao mesmo tempo que 
promove maior autonomia para desenvolvimento e tomada de decisões, elementos centrais às 
dinâmicas de inovação e mudança. Para Sant’Anna, Nelson, Carvalho Neto (2015, p. 18), 
além desses aspectos, contribuições da perspectiva relacional da liderança podem se fazer 
presentes na medida em que:  
 

[...] este conceito está ligado ao fato de que a liderança [como uma forma de poder] 
é, por natureza, um fenômeno relacional, que emerge da interação recíproca entre 
‘líder-liderado’ e ‘liderado-líder’. Também pressupõe que, para se configurar na 
situação de ‘líder’, o indivíduo deve, necessariamente, estar legitimado pelo 
‘liderado’, o que só acontece no espaço de uma relação.  

 
Acerca do conceito de liderança relacional não se pode, igualmente, desconsiderar a 

estrita relação com a noção de confiança “líder-liderado”-“liderado-líder” (Paillé, Bourdeau, 
Galois, 2010; Sy, 2010). Confiança considerada, nesse contexto, como a crença na retidão 
moral, no caráter ético e na lealdade entre indivíduos envolvidos em uma relação, tendo o 
exercício da liderança papel essencial no estabelecimento de ambiências organizacionais 
propícias ao compartilhamento e execução de programas, projetos e iniciativas, em particular, 
aquelas voltadas à criação e à inovação (Sant’Anna, Nelson, Carvalho Neto, 2015).  

Isto, sobretudo, tendo em vista o universo corporativo contemporâneo marcado pelo 
ritmo descomunal de mudanças, a elevação das incertezas por conta de alterações sem 
precedentes nos ambientes societais e de negócios, o aumento da complexidade das relações 
intra e interorganizacionais causada por tais fatores, associados à crescente ambiguidade que 
impacta as tomadas de decisões, influenciam diretamente na identificação, atração, 
desenvolvimento e retenção do capital humano e em seu engajamento organizacional.  

Dessa forma, pode-se inferir a consideração da liderança relacional como uma 
competência, a qual não se restringe a determinados cargos ou posições nas hierarquias 
formais das organizações. Sob tal perspectiva, o ocupante de posição de liderança pode ser 
visto como agente integrante do contexto social da empresa e, como tal, indispensável ao 
atingimento dos objetivos organizacionais, notadamente no contexto da sociedade e 
economia digitais.  

Nessa direção, ponto relevante sobre o intraempreendedoríssimo diz respeito, para 
além da mobilização dos atributos de competência do intraempreendedor, dos 
comportamentos e estilos de gestão - gerenciamento versus liderança - engendrados por seus 
superiores hierárquicos. Diante de tal complementariedade, aos conhecimentos, habilidades e 
atitudes intraempreendedoras somam-se competências em liderança, notadamente em 
contextos de fomento à criação e à inovação (exploration).  

De toda forma, registram-se lacunas quanto a estudos mais sistemáticos que visam 
correlacionar esses dois construtos, bem como à atribuição de maior relevância ao contexto 
em que se articulam. Não se pode ignorar que fatores como a volatilidade dos ambientes de 
negócios e os tipos emergentes de arranjos e configurações organizacionais da transição para 



 

 

a quarta revolução industrial aportam novas pressões e demandam processos disruptivos de 
mudança, os quais pressupõem a busca e desenvolvimento de capacidades inovativas por 
parte da liderança (Sant’Anna, Ferreira, Coelho dos Santos, 2021; Schwab, 2016), incluindo 
capacidade de adaptação ao meio e espontaneidade face às transformações inerentes a 
contexto cada vez mais complexo e incerto (Miguel, Rocha, Rohrich, 2008). 

Em tal contexto, portanto, de acordo com Guerra (2012, p. 3), a liderança pode ser 
entendida como “[...] a principal força que pode determinar a competitividade organizacional 
que vencerá na economia global”. Além disso, acrescenta a autora: [...] todas as organizações 
precisam de líderes efetivos que preencham as necessidades da organização relativamente à 
produtividade desta - isto decorre por meio do aumento da satisfação, da performance e do 
comprometimento no e com o trabalho (Guerra, 2012, p. 3). 
 Brito e Magalhães (2018) ao investigarem diferenças na preferência por estilos de 
liderança entre pessoas de diferentes ocupações apontam para a combinação de características 
pessoais - de personalidade -, com as demandas dos ambientes de trabalho. Nesse sentido, 
definem a liderança como não apenas um processo no qual uma pessoa influencia a outra em 
suas ideias e comportamentos, como também a influência que o mesmo exerce sobre a 
satisfação, o comprometimento e o desempenho de um membro e/ou sua equipe. O estudo 
parte da existência de duas dimensões básicas que descrevem os estilos de liderança: i) a 
orientação para tarefa ou produção e ii) a orientação para pessoas, que se preocupa com o 
bem-estar dos liderados, com foco em relacionamento e comunicação eficaz. Em outras 
palavras, o líder orientado para pessoas é capacitado para manter uma equipe fiel e 
cooperativa, sendo capaz de reconhecer os pontos de vista de outras pessoas e manter a 
harmonia grupal. 

Para fins deste estudo, o qual visa entender o impacto de um determinado estilo de 
liderança no fomento do intraempreendedorismo, adota-se como marco-teórico a noção de 
liderança relacional, conceito emergente na década de 1970, quando estudiosos passam a 
questionar a prevalência de abordagens de liderança que não inserem em seu escopo 
considerações acerca das relações líder-liderado (Simão-Lima, Carvalho Neto, Simão-Lima, 
Versiani, 2019; Correa, Camelo e Leal, 2017). 

De acordo com Sant’Anna, Nelson e Neto (2015) característica central à noção de 
liderança relacional diz respeito exatamente a tônica atribuída à interação recíproca entre 
“líder-liderado” e “liderado-líder”. Isso significa que as relações estabelecidas entre ambas as 
partes permitem que qualquer uma delas, independentemente do nível hierárquico ocupado na 
organização, exerça a liderança, contanto que legitimada pelos demais indivíduos envolvidos 
na relação. 

Após observarem uma série de profissionais ocupando posições estratégicas em 
diferentes organizações, Sant’Anna, Nelson, Carvalho Neto (2015) apontam a capacidade de 
construir relacionamentos como uma característica comum nesse estilo de liderança. O 
indivíduo classificado dentro desse estilo, não só é visto como líder perante seus liderados 
diretos, como também os indiretos.  

Os autores também propõem o modelo desse novo estilo de liderança, que é 
localizado no centro de três dimensões: Indivíduo-Organização-Sociedade. A dimensão 
individual diz respeito à capacidade de inspirar e conclamar as competências do indivíduo em 
todas as relações que possa vir a impactar. Já a organizacional refere-se à capacidade de 
desenvolver um clima organizacional propício ao surgimento de equipes de alta performance. 
Finamente, a dimensão societal faz menção à capacidade de a organização interagir com 
diferentes ambientes e stakeholders - diretos e indiretos -, por meio de princípios e valores 
éticos, sustentando coerência com e entre suas políticas e práticas organizacionais 
(Sant’Anna, Nelson, Carvalho Neto, 2015). 



 

 

Os estudos de Mary Uhl-Bien e colaboradores podem ser considerados como 
seminais, aportando contribuições teóricas fundamentais à maior compreensão da temática de 
liderança relacional. Nesse contexto, Uhl-Bien e Arena (2018), ao evidenciarem a 
importância do papel das redes de relacionamento no processo de inovação, distinguem dois 
perfis de liderança: i) o adaptador, que apresenta cada vez menos ideias originais, mas é mais 
capaz de encontrar soluções que sejam implementáveis, e ii) o inovador, que é melhor em 
recombinar perspectivas e informações aparentemente não relacionadas. Este último, de 
acordo com o estudo, tem maior receptividade em redes com contatos densamente 
interconectadas, favorecendo o fomento do intraempreendedorismo, bem como corroborando 
premissas.  

Inspirados nos estudos de Uhl-Bien e colaboradores, Hazy e Prottas (2018) propõem e 
validam escala direcionada à mensuração de atributos de liderança relacional, a qual é 
versada, adaptada e, igualmente, validada para aplicação em língua portuguesa por Mendes, 
Sant’Anna, Diniz (2021). O Quadro 3 sintetiza as principais características associadas ao 
exercício e desenvolvimento da liderança relacional. 
 

Quadro 3 - Liderança Relacional 
Referências Características/Atributos Distintivos 

Sant’Anna, 
Nelson e Neto 

(2015) 

Percebe que as relações possuem uma dimensão afetiva e solidária, assim como prática 
Trabalha tanto com os laços fortes quanto fracos, mantendo equilíbrio entre eles 
Constrói equipes com competências complementares e sinérgicas 
Fornece tempo, espaço e recursos para a construção de ambientes organizacionais de alto 
desempenho 
Aplica, de forma impactante, a noção da densidade 
Supera barreiras e maximiza as diferenças entre competências individuais, grupais, 
organizacionais e culturais 
Utiliza a biografia e trajetória de carreiras pessoais como dispositivos para a formação e 
mobilização de relações proativas 

Correa, Camelo e 
Leal (2017) 

Aprimora relacionamentos 
Comunica-se claramente 
Apoia e incentiva 
Promove reconhecimento 

Uhl-Bien e 
Arena (2018); 
Hazy e Plotas 

(2018)  

Recombina perspectivas e informações aparentemente não relacionadas 
Mostra-se hábil em relacionamentos em redes  

 
Simão Lima, et 

al. (2019) 

Interage de modo recíproco 
Estabelece trocas interpessoais 
Constrói relacionamentos integrando indivíduos e organizações 

Mendes, 
Sant’Anna, Diniz 

(2021) 

Considera a liderança uma competência importante ao exercício da minha profissão 
Considera liderança um tema prioritário no desenvolvimento de minhas competências 
Para ele, liderar é uma competência para pessoas diferenciadas 
Sente-se uma liderança na organização 
Considera ser possível desenvolver a capacidade de liderança 
Sente facilidade em influenciar pessoas 
Considera a liderança algo que pode ser construído no dia a dia das relações 
Sente-se mais orientado a pessoas que a tarefas 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
3 Método 

 
 A pesquisa que subsidia a realização deste estudo pode ser caracterizada como de 
campo conduzida por meio de abordagem quantitativa. Pode também ser caracterizada como 
de natureza descritiva, desenvolvida por meio da técnica de survey. Cabe salientar que a 



 

 

escolha do formato quantitativo se deve à proposta de mensuração de características pessoais 
associadas à liderança relacional em profissionais participantes de programa institucional de 
inovação de organização brasileira do setor de serviços.  
 Lançado em 2014, o programa objetiva ser canal de sugestões para o conjunto dos 
profissionais da organização. Tal canal, disponibilizado em sua Intranet corporativa, 
encontra-se acessível a qualquer membro de seu corpo de profissionais, independentemente 
do nível hierárquico e da área de atuação, podendo nele inserir ideias, projetos e iniciativas de 
inovação de processos, gestão, produtos e serviços - seja de própria autoria, seja com 
participação de coautores.  

Nesse contexto, o estudo envolve o universo de 62 participantes e coautores de 
propostas submetidas no período de janeiro a dezembro de 2020, resultando em 39 
respondentes autores e quatro coautores, compondo uma amostra final de 43 respondentes.  
 O questionário aplicado, composto por escalas padronizadas de resposta graduais do 
tipo Likert, de onze pontos, foram distribuídos ao universo dos participantes do programa 
(estudo censitário), após realização de pré-teste, visando avaliar os itens propostos de ambas 
as escalas (Liderança Relacional e Intraempreendedorismo), acrescida de bloco de questões 
destinados à mensuração de fatores sociodemográficos e profissionais dos respondentes. O 
pré-teste envolveu cinco profissionais, sendo três analistas, um coordenador e um gerente, 
todos de um mesmo departamento - porém, de áreas diferentes - indicados pelo RH da 
organização. Realizado o pré-teste e procedido aos ajustes sugeridos, o questionário foi 
disponibilizado aos participantes, via e-mail.  
 Concluída a coleta de dados, os dados foram tabulados em planilha Excel e, 
posteriormente, submetidos a tratamento estatístico por meio do Statistical Package for the 
Social Sciences - SPSS.26. Como resultado, foram obtidas medidas de tendência central, com 
estabelecimento de médias, medianas e quartis, considerando intervalos de confiança a 95%. 
O estudo envolveu também a aplicação de análise fatorial confirmatória dos blocos de 
questões investigadas, cálculo da estimativa Alfa de Cronbach, e dos testes KMO e de 
Bartlett, tendo-se, em seguida, proposto modelo de equações estruturais, combinando os 
fatores representados, com vistas a verificar, por meio do teste de correlação de Spearman, a 
influência das variáveis explicativas entre si (Hair, Black, Babin, Anderson, Tatham, 2009). 
 Finalmente, vale registrar que a fim de calcular como as variáveis e características dos 
atributos de competências individuais intraempreendedoras relacionam-se com características 
pessoais de liderança relacional, é realizada, portanto, análise multivariada de regressão 
múltipla, conforme procedimentos delineados por Hair at al., 2009). 
 
4 Apresentação e análise dos dados 
   

Envolvendo amostra final de 43 profissionais de departamentos e áreas distintas de 
empresa brasileira do setor de serviços, o estudo compreende 69,35% do universo (62) de 
autores e coautores de propostas submetidas ao programa de inovação da organização.  Em 
relação ao sexo, a amostra se constitui, em sua maior parte, por homens (60%). Quanto à 
faixa etária, a maior proporção dos respondentes (37%) declara ter entre 31 e 40 anos, 30% 
entre 41 e 50 anos, 19% entre 22 e 30 anos e 14% entre 51 e 60 anos. Importante ressaltar 
que, apesar de estar aberta a pessoas com até 21 anos, não se observa respondentes nesta 
faixa etária.  Em linhas gerais, tais dados corroboram estudos conduzidos por autores como 
Aadlandsvik (2007), Foster (1992), Gori, Pientini, Vespa (2001), Reisenwitz, Iyer, 
Kuhlmeier, Eastman (2007) e Wikstrom e Sandstrom (1994), segundo os quais o desempenho 
criativo tende a se manifestar na meia-idade, tendo no caso em estudo predominado na faixa 
etária entre 45 e 59 anos, abrangendo 44% da amostra. 



 

 

Em termos funcionais, o percentual de analistas, coordenadores, gerentes e diretores é 
de40%, 9%, 37% e 14%, respectivamente. De acordo com Kanter (2004, p. 13), as médias 
gerências tendem a acompanhar, de forma mais sistemática, “[...] o fluxo de informações de 
superiores e pares e, em seguida, identificar necessidades de inovação”, sendo responsável 
não apenas pela mesma, como também pelo direcionamento das ideias até a entrega final. 
Nessa direção, os achados deste estudo corroboram tal assertiva.  

Em referência ao grau de escolaridade, merece destaque o percentual de profissionais 
com pós-graduação (65%) e curso superior completo (35%). Importante ressaltar que nenhum 
dos respondentes declara possuir níveis inferiores a 1º ou 2º graus ou diplomas em nível 
mestrado e/ou doutorado. Tais achados são igualmente corroboram pesquisa conduzida por 
Negri (2006, p. 94), o qual identifica que “[...] trabalhadores mais qualificados contribuem 
para ampliar as probabilidades de que a empresa se apresente inovadora”.  

Por fim, os respondentes que indicam já terem mudado de área e/ou departamento 
representa 74% da amostra total, face a 26% que declara não ter efetuado até o momento 
qualquer tipo de movimentação interna. Cabe registrar, nesse quesito, o percentual de 
gerentes que já realizaram mudanças de área e/ou departamento (30%), seguido pelos 
analistas (23%), acima de gerente (14%) e coordenadores (7%). De acordo com Allwood e 
Lee (2004), a rotação de funções (ou job rotation) permite aos profissionais “experienciarem” 
o desenvolvimento de tarefas diferentes, permitindo uma visão geral do processo e, 
consequentemente, melhorando as habilidades de resolução de problemas e inovação. 
 Em relação às variáveis de interesse deste estudo, os achados acerca das competências 
intraempreendedoras apontam para elevada presença do conjunto dos atributos investigados 
(8,35) (Tabela 1). 
 

Tabela 1 - Escores Competências Intraempreendedoras 

Variável Média 
Intervalo de 
Confiança 

(95%) 
Mínimo 

1º 
Qua
rtil 

Mediana 3º 
Quartil Máximo Desvio 

Padrão 
Alpha 

Cronbach 

Competências 
Intraempreendedoras 8.35 8.01 – 8.70 4.87 8.05 8.62 9.11 9.77 1.05 0.93 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 
 

Análise considerando cada um dos atributos de competência investigados indica 
maiores escores médios atribuídos aos seguintes itens constantes da escala aplicada: i. 
Quando necessário, "coloco a mão na massa" para ajudar a equipe a concluir um trabalho 
(9.68); ii. estou disposto a manter os clientes (internos e externos) satisfeitos e, de fato, 
consigo (9.42); iii. vou pessoalmente atrás de informações confiáveis para realizar um 
projeto; iv. admito ser responsável por meus atos e resultados, assumindo a frente para 
alcançar o que é proposto, ambos com média 9.24. 

Por sua vez, tem-se como itens com menores escores: i. Estou disposto a correr riscos, 
pois eles representam um desafio pessoal e poderão, de fato, trazer bom retorno para a 
empresa (7.39); ii. lidero/executo novos projetos, ideias e estratégias que visam conceber, 
reinventar, produzir ou comercializar novos produtos ou serviços (6.08); iii. produzo 
resultado para a empresa decorrente da comercialização de produtos e serviços gerados da 
oportunidade de negócio que identificou e captou no mercado (5.82). 
 Já no que tange, à liderança relacional, dados constantes da Tabela 7 apontam, 
igualmente, para elevada presença do conjunto dos atributos investigados (8,51). 
 
 
 
 



 

 

Tabela 2 - Escores Liderança Relacional 

Variável Média 
Intervalo de 

Confiança – IC 
(95%) 

Mínimo 1º 
Quartil Mediana 3º 

Quartil Máximo Desvio 
Padrão 

Alpha 
Cronbach 

Liderança 
Relacional 8.51 8.19 – 8.84 5.25 8.08 8.62 9.25 9.87 0.99 0.90 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 
 
Análise considerando cada um dos atributos de liderança relacional investigados 

indica como mais relevantes os seguintes itens:  i. Reconheço as contribuições das pessoas 
com quem trabalho (9.42); ii. acredito na construção entre indivíduos e organização, uma vez 
que ambos são parte do processo (9.37); iii. apoio/incentivo meus pares e colegas de outros 
níveis a atingirem os objetivos traçados (9.16). 

Já como itens com menores escores tem-se: i. Sou melhor em recombinar perspectivas 
e informações aparentemente não relacionadas (7.47); ii. utilizo as biografias e trajetórias de 
carreiras das pessoas como dispositivos para a formação e mobilização de relações proativas 
(7.42); e iii. minhas ideias não são tão originais, mas sou capaz de encontrar soluções que 
sejam implementáveis (7.39). 

Finalmente, com vistas a analisar a relação entre competências intraempreendedoras e 
atributos de liderança relacional, resultados da análise de regressão (Modelo Linear 
Generalizado - GLM) aponta para impactos significativos e positivos da mobilização dos 
atributos de competência investigados sobre a liderança relacional (0,64). Em outros termos, 
tem-se que um aumento de 1,00 ponto no escore de competências intraempreendedoras tende 
a registrar uma elevação em 0,64 no escore de liderança relacional (Tabela 3).  

 
Tabela 3 - Regressão GLM 

Variável Estimativa Erro padrão Estatística de teste Valor de p 

Intercepto 2.89 1.20 2.41 0.02 

Competências Intraempreendedoras 0.64 0.14 4.59 0.00 
Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

 
Já resultados do teste de esfericidade de Bartlett, o qual testa a hipótese de que as 

variáveis não sejam correlacionadas na população, dados da Tabela 4 revelam que as 
variáveis observadas se apresentam correlacionadas para ambas as escalas. Assim, é possível 
também inferir que, quanto maior a presença de atributos de liderança relacional, maior o 
grau de mobilização dos atributos de competência intraempreendedora (Tabela 4). 

 
Tabela 4 -Teste de Bartlett das escalas Competências Intraempreendedoras e Liderança Relacional  

Classe Bartlett's K-squared Graus de Liberdade P-valor 
Competências Intraempreendedoras 355.70 29 0,00 

Liderança Relacional 174.16 15 0,00 
Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 
 

Em suma, denota-se dos achados que a liderança relacional constitui competência 
significativa na mobilização de competências intraempreendedoras e vice-versa, 
constituindo-se elemento do comportamento organizacional relevante aos processos de 
identificação, atração, retenção, desenvolvimento dos atributos de competência relevantes ao 
programa. Em outros termos, os resultados corroboram para o papel estratégico da liderança 
na construção e sustentação de ambiências organizacionais favoráveis a programas, projetos e 
iniciativas de criação e inovação corporativos. 



 

 

5 Discussão e conclusão 
 
 A partir do conjunto dos achados deste estudo vale à guisa de conclusões destacar 
achados relacionados à influência sobre as variáveis de interesse deste estudo de fatores 
sociodemográficos como, por exemplo, o “grau de escolaridade”, que para ambos os 
construtos apresenta média superior junto aos profissionais com “graduação completa”, 
apesar de uma maior participação de profissionais com graus de escolaridade mais elevados 
(65%), refutando pesquisas como a de Negri (2006), segundo a qual “[...] trabalhadores mais 
qualificados contribuem para ampliar as probabilidades de que a firma seja inovadora no 
futuro”; assim como de Meza, Rissete, Cunha (2008), que constata que os países com o maior 
potencial de inovação apresentam população com elevado grau de escolaridade. No caso 
estudado é possível que características associadas aos processos de recrutamento, seleção e 
promoção que forjam uma cultura organizacional fortemente alicerçada no respeito à 
hierarquia e tempo de atuação na organização possam explicar a prevalência de inovação 
junto ao nível de escolaridade obtido, revelando a importância da consideração de fatores 
organizacionais e contextuais. 

Outro destaque pode ser atribuído à “faixa etária”, tendo-se 44% da amostra se 
autodeclarado na “meia-idade”, que compreende o período de 45 a 59 anos, corroborando 
achados sobre desempenho criativo dessa faixa etária obtidos em estudos desenvolvidos por 
Aadlandsvik (2007), Foster (1992), Gori, Pientini, Vespa (2001), Reisenwitz, Iyer, 
Kuhlmeier, Eastman (2007) e Wikstrom e Sandstrom (1994). 

Cabe, igualmente, mencionar o papel do fator “tempo de casa”, tendo-se 26% do 
perfil amostral inserido na faixa entre 16 e 20 anos e 37% na faixa 21 anos ou mais, ambas 
totalizando 63% da amostra total. Quanto às Competências Intraempreendedoras convém 
mencionar que essas duas classes apresentam escores médios de 8,36 e 8,50, 
respectivamente; ficando atrás, apenas, da classe de 1 a 5 anos de casa, com média de 8,80. 
De forma similar, os maiores escores de liderança relacional é obtida junto a profissionais na 
faixa entre 16 e 20 anos de casa, com escore médio de 8,79. 

Ainda em relação a cruzamentos com dados sociodemográficos e profissionais, cabe 
ressaltar os maiores escores associados à mobilização das competências investigadas junto a 
ocupantes de posições “gerenciais” e “diretivas”. Importante frisar a interseccionalidade entre 
os fatores “tempo de casa” e “cargo”, tendo 19% dos gerentes participantes da pesquisa 
indicado ter 21 anos ou mais anos de “casa”, 9% entre 16 e 20 anos, sendo 12% deles 
ocupantes de cargos diretivos. Tais achados muito certamente podem ser explicados pela 
construção e manutenção de uma rede de relacionamentos, associado ao longo período de 
convívio na organização, como resultante de suas políticas e práticas de gestão de carreira. 

Por fim, importante destacar aspectos relacionados a movimentações internas, com 
maiores escores de competência e liderança relacional associados a profissionais que 
indicaram “não terem realizado movimentações internas”. Diferentemente, portanto, do 
observado em estudo conduzido por Allwood e Lee (2004), o qual constata relação positiva e 
significativa entre rotação de tarefas (job rotation) e inovação.  

A partir da analises de tais cruzamentos de dados é possível, portanto, especular o 
papel desempenhado pela cultura, modelo de gestão e políticas e práticas da organização, 
fortemente calcados em pressupostos ligados à “tradição”, ao “conservadorismo” e ao 
“carreirismo”, tornando, de fato, significativo o papel do programa de inovação na direção 
mudanças que a permitam adequar-se ao novo ambiente de negócios, marcado pela 
flexibilidade, virtualidade e múltiplos vínculos de trabalho. A competição de novos arranjos 
de negócios e arquiteturas organizacionais aportadas por canais de vendas e plataformas 
comerciais digitais colocam a organização frente ao desafio de se (re-)significar, sendo as 
competências intraempreendedoras e a liderança relacionais importantes apostas. 



 

 

Como limitações deste estudo, há que se registrar o reduzido número da amostra, 
mesmo constituindo-se estudo de natureza censitária, assim como restrição a uma única 
organização. O contexto pandêmico também pode ter tido impactos tanto no número de 
respondentes, quanto no conteúdo das respostas. Importante frisar também que, apesar de 
elegíveis, o estudo não compreende respondentes da rede de pontos de venda da organização, 
na medida em que não há registro de ideias aprovadas pelos mesmos durante o ano 2020, o 
que, sem dúvida, já se constitui achado relevante. De toda forma, dado aos critérios adotados 
não se apresentou possível considerar tal público. 

Quanto a contribuições para futuros estudos recomenda-se, além de ampliação da 
amostra, investigar também profissionais que não tiveram propostas de inovação aprovadas 
pelo programa. Essa sugestão tem o intuito de investigar em que extensão profissionais com 
perfis similares aos investigados apresentam semelhanças ou dessemelhanças quanto às 
variáveis pesquisadas. 

Sugere-se, também, a realização de novos estudos abrangendo outras instituições do 
setor, bem como organizações de outros ramos de atividade, com vistas à análise de variações 
quanto às competências intraempreendedoras e estilo de liderança relacional. 

Já para as organizações os achados e resultados obtidos apontam para: i. maior 
atenção ao desenvolvimento de atributos de liderança relacional; ii. o desenvolvimento e 
monitoramento de Programas de Desenvolvimento Individual – PDI que visem o estímulo ao 
incremento de competências ligadas a tal estilo de liderança; iii. a criação de 
programas/eventos que fomentem maior troca de experiências, de modo a favorecer a criação 
de redes de contatos entre diferentes áreas e níveis funcionais, principalmente envolvendo 
profissionais que possuem menos tempo de casa; iv. estimular o “job rotation”, não apenas 
por meio de movimentações internas, mas também envolvendo iniciativas como spin-offs e 
spin-ins, de modo a estimular o aprendizado e o desenvolvimento de novas competências - 
incluindo o trabalho em equipes diversas e multiculturais -, capazes de desafiar o status quo e 
aportar novos fatores de vantagem e diferenciação competitivas; v. a aplicação de 
diagnósticos de competência e estilo de liderança, como o aplicados na presente pesquisa, por 
áreas de recrutamento e seleção, visando o suporte na identificação, atração, 
desenvolvimento, reconhecimento, promoção e retenção de profissionais e lideranças com 
tais características. 
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RESUMO 

O estudo busca descrever a produção científica na área do empreendedorismo social no período 

de 2000 a 2020, tomando como referência os periódicos de base territorial nacional, 

certificados a partir da Plataforma ISSN – International Standard Serial Number, analisando 

as revistas na Plataforma Sucupira (QUALIS/CAPES), estratos A1, A2, B1 e B2, considerando 

a classificação dos periódicos no quadriênio 2013-2016. Foram colecionados 1.496 periódicos, 

contendo 462 revistas. Destas, 37 publicaram 68 estudos envolvendo o empreendedorismo 

social. A lista de pesquisadores que desenvolveram os estudos é ampla e os autores de maior 

profusão na publicação de estudos na área são Rivanda Meira Teixeira (4) e Fernando Gomes 

de Paiva Júnior (3). Sob a realidade brasileira, envolvida com profundos problemas 

socioeconômicos, conclui-se que há necessidade de ampliação das pesquisas relacionadas ao 

empreendedorismo social – especialmente no ambiente acadêmico – buscando desvelar novas 

perspectivas e tendências visando à solução dos problemas sociais mais urgentes. 
 

Palavras-chave: Empreendedorismo Social. Produção Científica. Indicadores. Tendências. 

 

INTRODUÇÃO 

Os movimentos econômicos, sociais, culturais e políticos que têm acontecido nas duas últimas 

décadas foram determinantes para estabelecer um novo desenho que remete às relações 

societárias, especialmente àquelas que envolvem o Estado e a sociedade. Neste particular, 

reconhece-se que o processo de globalização se revestiu como fio condutor de impactos que se 

revelaram impensáveis do ponto de vista econômico-social. A globalização, como acentua 

Atkinson (2015), promove tanto benefícios quanto prejuízos às nações. Todavia, na concepção 

do mesmo autor, os países que definem políticas públicas de capacitação dos trabalhadores 

com o fito de torná-los aptos a enfrentar os desafios cada vez complexos do mercado de 

trabalho, costumam se sobressair. Neste aspecto, as desigualdades sociais tendem naturalmente 

a ser menores, melhorando os indicadores de equilíbrio de renda e emprego nestes países que 

deliberam por implementar agendas de apoio às iniciativas de micro, pequenas e médias 

empresas. 

Isto, porém, não é uma condição absoluta e linear, extensível a todos os países, como um 

protocolo único, mesmo porque, como bem assinala Atkinson (2015, p. 114), “[…] o aumento 

da desigualdade pode em muitos casos remontar direta ou indiretamente a mudanças no 

equilíbrio de poder”, complementando, em seguida, que “[…] o aumento da desigualdade se 

deve às forças da globalização e à mudança tecnológica” (ATKINSON, 2015, p. 114). Dito de 

outra forma, os fatores – poder, tecnologia, globalização – que intervêm e influenciam na 

redução (ou no aumento) das desigualdades (renda, emprego, oportunidades, etc.) estão de tal 
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modo imbricados que somente por meio de iniciativas proativas e singulares será possível 

reverter o quadro de pobreza e vulnerabilidade social que o Brasil tem atravessado nos últimos 

anos. Reduzir as desigualdades se torna, portanto, uma meta a ser almejada por todos os atores 

sociais e políticos, cujo propósito alcança resultados compensatórios para a sociedade na 

medida em que as fissuras sociais são encurtadas. Sob esta concepção, emerge o 

empreendedorismo social como instrumento capaz de contribuir com este processo de reversão 

de cenários, cuja análise, no âmbito brasileiro, é caracterizada por um estado de históricas e 

profundas desigualdades sociais, com oportunidades limitadas às pessoas e com recorrentes 

taxas de desemprego estrutural.  

Com efeito, os aspectos relacionados ao empreendedorismo social – embora conceitualmente 

seja identificado de formas variadas (DARSHANI, 2015) – têm sido cada vez mais marcantes 

e alvo de estudos sistemáticos (GAIOTTO, 2016; PINTO et al., 2016; IYIGÜN; YALÇINTAŞ, 

2017; POPOV et al., 2018; PAVLOV, 2018; SANDRI et al., 2020; GARÇON; NASSIF, 2021; 

MACHADO; GAIOTTO; MACHADO, 2021), cujo propósito é buscar entendimento de como 

acontece o fenômeno, quais as suas características, que medidas efetivas são implementadas 

no campo, que reflexos em termos de valor a iniciativa do empreendedorismo social pode 

proporcionar à sociedade e em que medida a adoção de métodos humanistas têm sido 

desenvolvidos na academia, com o fito de avançar nas ações visando ao fortalecimento do 

segmento e, como consequência, a redução das desigualdades sociais no país.  

O fato é que, como asseveram Austin, Stevenson e Wei-Skillern (2006, p. 1), “O 

empreendedorismo social, ou atividade empreendedora com um propósito social embutido, 

vem crescendo nas últimas décadas”, ressaltando, porém, que “O empreendedorismo social 

ainda está emergindo como uma área de investigação acadêmica. Seus fundamentos teóricos 

não foram adequadamente explorados, e a necessidade de contribuições para a teoria e a prática 

são urgentes” (AUSTIN; STEVENSON; WEI-SKILLERN, 2006, p. 1-2), até porque há 

indicadores de criação de valor para a sociedade quando determinadas intervenções são 

conduzidas por meio do empreendedorismo social (DWIVEDI; WEERAWARDENA, 2018; 

MENS et al., 2021). 

Assim, diante da necessidade de contribuir para uma compreensão ampliada sobre os estudos 

que têm sido desenvolvidos no ambiente nacional, a proposta deste trabalho é analisar, tomando 

como parâmetro os artigos publicados em periódicos nacionais no período de 2000 a 2020 (21 

anos), as pesquisas que foram promovidas no campo do empreendedorismo social. Delineado 

o desenho do estudo e tendo como necessária uma análise objetiva sobre a temática em questão, 

define-se a seguinte questão norteadora: Quais estudos foram publicados em periódicos 

nacionais no período de 2000 a 2020 abordando os aspectos que envolvem o 

empreendedorismo social? 

Com vistas a responder à pergunta da pesquisa, definiu-se como técnica de análise a 

bibliometria, entendendo-se como uma ferramenta apta a permitir as interpretações dos estudos 

desenvolvidos em determinado campo (WALLIN, 2005; CAMARGO; BARBOSA, 2018), 

sendo adequada para a conversão de dados bibliográficos em técnicas quantitativas 

(MUKHERJEE et al., 2021). Neste sentido, foram realizados levantamentos, por meio de 

palavras-chave, em periódicos nacionais (estratos A1, A2, B1 e B2), no período de 2000 a 2020 

(21 anos), buscando identificar os artigos por meio da leitura do resumo e do texto em sua 

integralidade, visando a  garantir que o manuscrito de fato correspondia à temática sob 

investigação, não se relacionando a outra vertente no que concerne ao conceito de 

empreendedorismo, muito embora existam estudos afirmando a falta de consenso sobre a sua 

definição (SHORT et al., 2010; ZAHRA; WRIGHT, 2011; BURG; ROMME, 2014; MORAIS 

et al., 2016). A fim de realizar um diagnóstico e uma análise pormenorizada a respeito dos 

estudos publicados entre 2000 e 2020 na área do empreendedorismo social, entendeu-se 

necessária a criação de um checklist contendo os elementos estruturais (pontos norteadores) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296318300535#!
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para a presente pesquisa, indicando a justificativa para cada referência, conforme se pode 

conferir no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Pontos norteadores do estudo 

Referência Justificativa 

Instituição de Ensino 

Superior  

Revelar que instituições de ensino desenvolveram pesquisas relacionadas ao 

empreendedorismo social no período deste levantamento, visando a entender 

se há uma concentração de estudos e se há grupos de pesquisa formalizados 

voltados para a discussão das questões que remetem aos problemas sociais. 

Lócus do estudo Conhecer em que pontos geográficos do Brasil estes estudos ocorreram, 

sendo possível revelar se há dispersão de ações no que concerne aos estudos 

sobre a temática em tela. 

Autores mais 

profícuos 

Relacionar os autores que se destacaram nas pesquisas sobre 

empreendedorismo social, a fim de entender as conexões interinstitucionais 

e interdepartamentais existentes. 

Procedimentos 

metodológicos 

Apresentar os aspectos metodológicos implementados em cada uma das 

pesquisas publicadas no período de 2000 a 2020, especialmente quanto ao 

método de pesquisa utilizado. O propósito desta referência é conhecer quais 

foram os métodos de pesquisa mais utilizados para descrever, investigar, 

analisar, etc.  os fenômenos relacionados ao empreendedorismo social. 

Periódicos que 

concentraram as 

publicações na área 

Relacionar as revistas de base territorial nacional que mais publicaram 

estudos envolvendo o empreendedorismo social. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

 

A partir da proposta, define-se o objetivo geral do estudo, que é analisar a produção científica 

nacional no segmento do empreendedorismo social, no período de 2000 a 2020 (21 anos), 

representada pelos artigos científicos publicados, cujas publicações ocorreram em revistas 

QUALIS A1, A2, B1 e B2 (classificação de periódico quadriênio 2013-2016). Por isso, dissecar 

a produção do conhecimento científico no campo do empreendedorismo social se tornou uma 

tarefa necessária, tendo em vista que através dela é possível entender, mesmo em meio ao 

expressivo volume de informações e diante das inúmeras transformações que o universo 

socioeconômico desponta na contemporaneidade, de que forma um determinado campo de 

saber tem se desenvolvido. Como afirmam Villanova e Silva (2018, p. 11),  
 
A necessidade de avaliar a produção do conhecimento, mais especificamente o 

conhecimento institucionalizado, é de suma importância para o desenvolvimento da 

sociedade. Existem diversos caminhos para obter tal avaliação, uma forma viável e 

muito utilizada é ter como objeto de estudos a produção bibliográfica, já que a mesma 

fornece indícios importantes que permitem traçar um panorama dos rumos da ciência. 

 

Sob esta perspectiva, entende-se que o presente estudo pode contribuir para a difusão do 

conhecimento sobre o empreendedorismo social no país, na medida em que pretende desvelar 

os estudos que foram desenvolvidos num recorte de 21 anos (mais de duas décadas), um 

período de transformações sociais e políticas no Brasil, perpassando por fases de ideologias 

políticas distintas e inconciliáveis, tanto quanto vivenciando crises econômicas sem 

precedentes, oriundas ou não do ambiente interno. Isto pode, consequentemente, orientar novas 

pesquisas e permitir que os cientistas sociais se apoiem nos resultados da presente pesquisa 



 

 

com o fito de revelar novos achados, tendo como referência as características da população 

brasileira e as desigualdades sociais, as quais exigem determinação e firmeza na 

implementação de políticas públicas de fato voltadas para as classes menos privilegiadas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção, são apresentados os conceitos gerais de empreendedorismo (2.1), desigualdades 

sociais e pobreza (2.2) e empreendedorismo social (2.3), buscando estabelecer conexões 

teóricas que possibilitem consubstanciar a análise do estudo bibliométrico. O levantamento 

realizado se concentrou em periódicos nacionais, resgatando artigos publicados no período 

compreendido entre 2000 e 2020, cujo resultado consolidará todos os estudos que trataram do 

tema empreendedorismo social. 

 

2.1 Noções gerais sobre o empreendedorismo 

O empreendedorismo pode ser visto como o ato de se fazer uma atividade levando em 

consideração todas as oportunidades e riscos ao longo do caminho. Segundo (GARÇON; 

NASSIF, 2021) o conceito de orientação empreendedora origina-se como uma prática do 

empreendedorismo que precede as organizações. Conseguinte, no mesmo artigo os autores 

explanam sobre a vertente social que vem de encontro com a presente pesquisa. Os 

componentes comuns em todos os conceitos de empreendedor é: ter iniciativa para criar um 

novo negócio, gostar do que faz; utiliza os recursos disponíveis de forma criativa transformar 

o ambiente social e econômico onde vive utilizando os recursos disponíveis de forma criativa; 

assumir os riscos (BAGGIO; BAGGIO, 2014). Assim o empreendedorismo, se constitui em 

solucionar problemáticas, promovendo o desenvolvimento econômico por meio de inovações 

principalmente no meio social. 

Contudo, é importante destacar que o conceito de empreendedorismo evoluiu muito nos 

últimos tempos e vem sendo trabalhado desde a idade média, com isso no cenário atual.  Essa 

habilidade de reconhecer uma oportunidade de negócio e saber explorá-la de forma certa tende 

a   contribuir   consideravelmente com o desenvolvimento econômico do país, gerando 

empregos, aumentando a riqueza e sua distribuição (SILVA; FURTADO; ZANINI, 2015). 

 

2.2 Desigualdades sociais e pobreza no Brasil: Uma visão ampliada 

A globalização estabelece desafios para darmos prioridade a determinados temas/problemas 

que não são de ordem pessoal, e recentes tomaram um rumo pós industrialização que se 

tornaram assunto de relevância por fazer parte de todas realidade, seja em países desenvolvidos, 

em desenvolvimento ou subdesenvolvidos (GODINHO, 2021). Isso retrata diretamente as 

entrelinhas do debate sobre a desigualdade e pobreza no Brasil, onde grande parte da população 

é excluída de direitos básicos. 

É importante debater e refletir sobre a desigualdade social, pois esse termo constitui o processo 

em que uma sociedade tem poder de afetar determinado grupo, sendo assim uma sem 

oportunidades igualitárias. A partir disso surge o empreendedorismo social, de uma sociedade 

que está insatisfeita com o estado, e com o mercado de trabalho. No empreendedorismo social 

é possível ver que têm se afirmado de que o pequeno empreendedor busca pela sua própria 



 

 

sustentabilidade, gerando valores sociais e buscando solucionar as suas demandas, sem 

estabelecer, relações de lucratividade, como é o caso dos do cooperativismo (BAHMANI; 

GALINDO; MÉNDEZ, 2012; CARVALHO, REIS, 2011). 

 

 

2.3 Breves apontamentos sobre empreendedorismo social 

Os estudos sobre empreendedorismo social podem significar uma tendência na busca de 

soluções para os problemas sociais na realidade brasileira. Para Longenecker et al. (2018, p. 

41), “[…] um empreendedor social é aquele que apresenta soluções inovadoras para as 

necessidades, os problemas e as oportunidades mais urgentes da sociedade e, em seguida, faz 

com que estas sejam implementadas”. Na visão de Iyigün e Yalçintaş (2017, p. 92), “O 

empreendedorismo social tornou-se um movimento global que está trazendo soluções para 

muitos dos problemas do mundo e transformando a maneira como pensamos sobre a mudança 

social”. Neste sentido, embora o propósito inicial do empreendedor social não sugira um viés 

econômico, é fato que a sua intervenção promove a criação de valor para sociedade por meio 

de percurso distinto, o qual, mesmo sem reunir as características inerentes ao ganho financeiro, 

contribui para a redução das desigualdades sociais, especialmente em nações nas quais as 

medidas de combate aos fatores vinculados à pobreza são insuficientes ou tímidas. 

Genú, Gómez e Muzzio (2018) destacam a importância da criatividade com vistas a gerar 

impacto social significativo por meio das ações de combate às desigualdades, enquanto Zahra 

et al. (2009) afirmam que os empreendedores sociais contribuem para a produção de riqueza 

social, desenvolvendo modelos de negócios capazes de solucionar os problemas sociais. 

Estudos demonstram que o empreendedorismo social realizado nos mais distintos segmentos – 

como cooperativas (BASTOS; ARAÚJO, 2015); turismo (KHANGAROT, 2019); 

planejamento e desenvolvimento urbano (MENS et al., 2021); formação de cidades inteligentes 

(COSTALES, 2022); gastronomia (ERIS; PIRNAR; CELEBI, 2022), consumo colaborativo 

como mecanismo de inovação social e sustentabilidade (MALECKA et al, 2022), indústria 

cosmética (DARSHANI, 2015) – têm produzido ganhos concretos no que remete à reversão da 

invisibilidade do sujeito social e, adicionalmente, têm contribuído para o fortalecimento da 

cidadania, um tema caro, especialmente no contexto brasileiro. 

De acordo com Austin, Stevenson e Wei-Skillern (2006) o empreendedorismo social não se 

restringe a um único setor e podem ser encontrados exemplos em setores sem fins lucrativos, 

empresariais ou governamentais. Os autores também mencionam que o empreendedorismo 

social tem o foco central em um problema social e a forma organizacional específica que a 

empresa assume é aquela que melhor vai resolver esse problema. Em pensamento semelhante 

Vasconcelos, Miki e Nóbrega (2021) mencionam que o Empreendedorismo Social tem sido 

visto como uma forma de melhorar situações sociais problemáticas. 

O que diferencia os empreendedores de negócios dos empreendedores sociais é o foco na 

missão social (VASCONCELOS; MIKI; NÓBREGA, 2021). Para Lopes-JR, et al. (2020) uma 

característica dos empreendedores sociais é a capacidade de identificar oportunidades onde a 

maioria só vê problemas. Ainda segundo os autores, os empreendedores sociais não esperam 

retornos de seus investimentos a curto prazo, pois assumem como medida principal o impacto 

social, já que seus negócios têm como foco principal criar valor social. Complementando, 

Garçon e Nassif (2021) mencionam que o empreendedor social deve se dispor a assumir risco, 

mesmo que o princípio para tomada de decisões considere fatores além de interesses 

individuais e do negócio. 

 

 



 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente trabalho foi desenvolvido com objetivo de fornecer um panorama sobre a produção 

científica relacionada à temática empreendedorismo social, cujas publicações ocorreram no 

período de 2000 a 2020 (21 anos), em periódicos nacionais. Neste aspecto, a delimitação do 

estudo é imprescindível, tendo em vista que permite a definição do escopo, das técnicas e dos 

métodos utilizados, além da construção de percursos com vistas à resolução do problema da 

pesquisa e ao atingimento do objetivo. Afinal, como assevera Pereira (2021, p. 352), “Objetivo 

e método têm de combinar. O método tem de ser apropriado ao objetivo”. 

A pesquisa possui abordagem quantitativa, de natureza descritiva-exploratória. A pesquisa 

quantitativa tem a pretensão de promover um estudo no qual é possível, a partir da classificação 

e análise das informações obtidas, quantificar os resultados (FARIAS FILHO; ARRUDA 

FILHO, 2015). Segundo Triviños (1987, p. 110) “o estudo descritivo pretende descrever ‘com 

exatidão’ os fatos e fenômenos de determinada realidade”, e para que o problema de pesquisa 

seja assimilado eficientemente utiliza-se a pesquisa exploratória (HAIR et al., 2005). Para o 

presente estudo, a técnica de pesquisa adotada foi a bibliométrica. Para Guedes e Borschiver 

(2005) a bibliometria é um instrumento estatístico de mapeamento e elaboração de diversos 

indicadores de tratamento, de controle da informação e do conhecimento, e de produtividade, 

visto que, são indicadores imprescindíveis na organização, análise e gerenciamento da ciência 

e da tecnologia dentro de uma agremiação científica ou país. 

Reforçando a opção feita quanto à técnica, Hayashi (2013) afirma que um estudo bibliométrico 

pode se fundar nas abordagens qualitativa e quantitativa, precisando que alguns critérios sejam 

adotados para que os dados coletados proporcionem condições de obtenção de uma análise 

confiável. É necessário que a análise e a interpretação dos resultados à luz do método 

bibliométrico promovam novos achados e perspectivas diferenciadas, visando a contribuir para 

a ciência contemporânea. Trata-se, sem dúvida, de uma contribuição relevante visando a 

fornecer um mapeamento da produção realizada e publicada em periódicos nacionais 

discutindo o tema. 

Este ponto merece realce em razão da necessidade de que novas pesquisas sejam 

implementadas tendo em vista que estudos envolvendo o empreendedorismo social pressupõe 

a formação de uma teia envolvendo a pesquisa e, com efeito, a extensão, isto porque muitas 

das ações promovidas no ambiente acadêmico se deslocam para além das fronteiras 

universitárias, indo de encontro aos legítimos interesses da sociedade. Ellegaard e Wallin 

(2015) afirmam que os métodos bibliométricos estão estabelecidos como especialidades 

científicas e têm contribuído para a ampliação das discussões no campo das Ciências Aplicadas, 

possibilitando a mensuração das produções científicas nas inúmeras formas de publicação. A 

bibliometria, portanto, faculta aos pesquisadores uma visão holística das suas áreas de estudo, 

resultando em avanços científicos, ao facilitar a visualização de lacunas relacionadas a um tema 

específico por meio da categorização dos estudos previamente realizados. 

 

 

4 ANÁLISE, INTERPRETAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DOS ACHADOS 

O presente estudo recorreu à Plataforma Sucupira para a coleta dos dados relacionados aos 

periódicos. Inicialmente, buscou-se, na área de avaliação Administração Pública e de 

Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, a relação dos periódicos nacionais e internacionais 

avaliados com QUALIS no evento de classificação quadriênio 2013/2016, os estratos A1, A2, 

B1 e B2. De acordo com o Quadro 3, foram obtidos os seguintes quantitativos, cujo 

levantamento foi realizado entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022. 

 



 

 

Quadro 2 – Número de periódicos obtidos na Plataforma Sucupira 

Estrato Nacionais Internacionais Quantidade real (*) Quantidade oficial (**) 

A1 1 322 323 323 

A2 68 363 431 473 

B1 188 205 393 454 

B2 205 144 349 427 

TOTAL 462 1034 1496 1667 

Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

(*) Número de periódicos efetivamente acessado na Plataforma Sucupira 

(**) Número de periódicos indicado na Plataforma Sucupira 

 

É imperioso destacar que, muito embora no site da Plataforma Sucupira constem, oficialmente, 

um total de 1667 periódicos, distribuídos entre os 4 estratos sob análise, na pesquisa por página 

– limitando cada consulta por página a um grupo de 50 revistas – foi identificado um total 

efetivo de 1496 (462 nacionais + 1034 internacionais), ficando este contingente, portanto, 

definido como a referência para o presente estudo. Conforme se pode conferir no Quadro 4, a 

partir dos 462 periódicos nacionais originalmente acessados, foi possível identificar a 

distribuição dos artigos tomando como parâmetro as palavras-chave Empreendedorismo 

Social, Social Entrepreneurship, Inovação Social e Social Innovation. 
 

Quadro 3 – Síntese das buscas por palavras-chave 

Total de periódicos por 

estrato  

Total de artigos  Filtros utilizados na consulta 

A2 5 A2 9 Empreendedorismo Social………………. 52 

Social Entrepreneurship………………….  4 

Inovação Social…………………………...10 

Social Innovation…………………………  2 

 

 

 

B1 14 B1 24 

B2 18 B2 35 

 

Total de periódicos  Total de Artigos  

37 68 

Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

O Quadro 4 elenca as 10 maiores Instituições de Ensino Superior que concentraram os estudos 

envolvendo o empreendedorismo social. 

 
Quadro 4 – Ranking das 10 maiores IES que desenvolveram pesquisa no campo 

Posição Instituição (IES) Segmento da ação 

ou área do estudo 

QUALIS  Total de 

publicações 

1ª Universidade Federal do Paraná - 

UFPR 

Sustentabilidade 

Infraestrutura 

Turismo e artesanato 

Educação 

Educação 

A2 

B1 

B1 

B2 

B2 

05 

2ª Universidades Federal de Santa 

Maria - UFSM 

Educação 

Saúde 

Artesanato 

Educação 

Educação  

B1 

B1 

B1 

B1 

B2 

05 

3ª Universidade Federal de 

Pernambuco - UFPE 

Artesanato 

Educação 

B1 

B2 

04 



 

 

Educação 

Educação 

B2 

B2 

4ª Universidade de Fortaleza - 

UNIFOR 

Educação e Saúde 

Cultura 

Artesanato 

B2 

B2 

B2 

03 

5ª Universidade Federal do Ceará – 

UFC 

Educação 

Finanças 

Cultura 

A2 

B1 

B2 

03 

6ª Universidade Federal de Santa 

Catarina 

Educação 

Educação 

Cultura 

B1 

B1 

B2 

03 

7ª Universidade Estadual de Campinas 

- UNICAMP 

Educação  

Infraestrutura 

B1 

B2 

02 

8ª Universidade Federal de Sergipe - 

UFS 

Educação 

Infraestrutura 

B2 

B2 

02 

9ª Universidade Federal de Goiás Infraestrutura 

Educação 

A2 

B2 

02 

10ª Faculdade Campo Limpo Paulista – 

FACCAMP 

Indústria, Comércio e 

Serviços 

Sustentabilidade 

B2 

 

B2 

02 

Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

 

O Gráfico 1, por sua vez, consolida o método de pesquisa utilizado em cada artigo publicado, 

destacando-se o Estudo de Caso como a opção prevalente, com 63,24% do total dos artigos 

analisados, ficando o método survey e o ensaio teórico empatados como a segunda opção dos 

estudos publicados no período deste trabalho, com 8,82% do total. 

 
Gráfico 1 – Método de pesquisa utilizado nos 68 estudos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

 

Conforme pode se conferir no Gráfico 2, também foi possível demonstrar, parcialmente, os 

Estados da Federação e as Regiões nos quais os estudos sobre empreendedorismo social foram 



 

 

realizados, isto é, a localização do desenvolvimento da pesquisa. Houve prevalência do 

indicador NI – Não Indicado, tendo em vista que foram pesquisas – 20, ao total – feitas sem a 

informação do local do estudo, basicamente se constituindo de ensaios teóricos. A região que 

mais publicou foi a região Sudeste (15 artigos), seguida da Região Nordeste (13 artigos), não 

tendo havido artigos publicados no período da pesquisa na Região Centro-Oeste. 

 

Gráfico 2 – Territorialidade do estudo e concentração das pesquisas 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

 

No Gráfico 3 é possível constatar que somente a partir de 2004 começou, muito timidamente, 

a produção de estudos relacionados ao empreendedorismo social. Em 2018, houve um volume 

expressivo de pesquisas no campo, com 11 publicações em periódicos nacionais, dobrando a 

quantidade de publicações no ano anterior (2017). Porém, em 2019 e 2020 a produção foi 

reduzida, chegando em 2020 com 7 publicações. Esta situação evidencia a necessidade do 

levantamento sistemático da produção científica sobre o empreendedorismo social para que 

seja possível identificar os rumos que os estudos no campo estão tomando. 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Evolução dos artigos catalogados, por ano de publicação 



 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

O Quadro 7, por sua vez, relaciona os autores mais profícuos na área. É importante ressaltar 

que há uma considerável concentração de estudos nos estratos B1 e B2 e apenas uma 

publicação em periódico A2, conforme se pode comprovar no Quadro 2. 

 
Quadro 7 – Autores mais produtivos sobre a temática (período de 2000 a 2020) 

 

AUTOR(A) 

ARTIGOS 

PUBLICADOS 

PRODUÇÃO 

TOTAL POR 

AUTOR 

 

ANO DA 

PUBLICAÇÃO ESTRATO 

A2 B1 B2 

Rivanda Meira Teixeira  1 3 4 2015, 2019 

Fernando Gomes de Paiva Junior  1 2 3 2010 

Edileusa Godói de Sousa  1 1 2 2016, 2017 

Lúcia Rejane da Rosa Gama Madruga  1 1 2 2013, 2014  

Edson Sadao Iizuka  2  2 2018, 2019 

Lucas Veiga Ávila  1 1 2 2013, 2014 

Francisco Giovanni David Vieira 1 1  2 2008, 2018 

Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

 

Por fim, o Quadro 8 relaciona os periódicos nacionais que mais publicaram estudos sobre o 

empreendedorismo social, tomando-se como balizador um mínimo de 03 (três) publicações. 

 
Quadro 8 – Periódicos que publicaram no mínimo 03 artigos sobre a temática (2000 a 2020) 

Periódico Estrato Quantidade 

de artigos 

Ano(s) 

DESENVOLVIMENTO EM QUESTÃO 

EDUCAÇÃO (PUCRS) 

B2 6 2013, 2013, 2015, 

2016, 2019, 2020 

REVISTA DE NEGÓCIOS (ONLINE) B1 5 2010, 2006, 2008, 

2017, 2017 



 

 

GESTÃO & PLANEJAMENTO 

(SALVADOR) 

B2 5 2010, 2016, 2019 

REVISTA DE CIÊNCIAS DA 

ADMINISTRAÇÃO 

B1 4 2015, 2018, 2019, 

2020 

REVISTA DE EMPREENDEDORISMO E 

GESTÃO DE PEQUENAS EMPRESAS 

B1 4 2016, 2017, 2018, 

2018 

GESTÃO & REGIONALIDADE B2 3 2019, 2020 

GESTÃO E SOCIEDADE B2 3 2013, 2015, 2017 

Total 30  

Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

 

O contexto deste estudo teve o propósito de apresentar os indicadores que versam sobre os 

estudos pertinentes ao empreendedorismo social no recorte temporal de 21 anos. As ilustrações 

expressam uma realidade preocupante no que concerne à baixa efetividade nas pesquisas no 

campo. Isto é particularmente inquietante na medida em que os recursos públicos no Brasil são 

escassos e esta situação conduz à redução da oferta de bens e serviços públicos, com 

penalização maior aos grupos em desvantagem. Assim, os países em desenvolvimento 

precisam rever as suas estratégias para permitir uma abrangência maior quanto à cobertura 

social que é demandada. Como alertam, Sekliuckiene e Kisielius (2015, p. 1015), “[…] 

circunstâncias e contexto socio-empreendedor são os fatores mais importantes para todas as 

etapas das iniciativas no processo do empreendedorismo social”, isto é, o cenário e a realidade 

de determinada condição social são determinantes para a tomada de decisão voltada à criação 

de valor por meio do empreendedorismo social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em um país com tantas desigualdades e apresentando profundas fissuras sociais, o papel dos 

pesquisadores envolvidos com estudos relacionados com o empreendedorismo social é 

fundamental para encaminhar soluções na busca de políticas públicas que permitam mitigar as 

distâncias que há entre os ricos e os grupos em desvantagem, operando meios que contribuam 

para a aplicação dos recursos por parte do Poder Público, como foco nos coletivos fragilizados, 

tendo como ponto de chegada uma melhor distribuição das riquezas do país, visando a 

estabelecer igualdade de condições àqueles arranjos sociais menos atendidos, aperfeiçoando e 

aumentando a qualidade de vida das pessoas, de modo geral. 

Os dados coletados na presente pesquisa permitiram demonstrar que a área do 

empreendedorismo social, representada pelos artigos científicos publicados em periódicos 

nacionais no período de 2000 a 2020, apresenta uma leve ascensão a partir de 2015, 

sobressaindo-se o ano de 2018 com 11 publicações. Por outro lado, houve, em 2019 e 2020, a 

redução das publicações na área. Há uma percepção de que as pesquisas desenvolvidas que 

discutem o empreendedorismo social têm apresentado baixa, o que pode denotar as 

dificuldades em encontrar alternativas que canalizem as propostas para medidas efetivas de 

políticas públicas visando ao equacionamento dos principais problemas sociais brasileiros. 

Especialmente no período da COVID-19, os problemas sociais no Brasil se agudizaram e isto 

impõe um olhar diferenciado na busca do equacionamento destas adversidades. Neste aspecto, 

estudos que avancem na indicação de possíveis soluções se faz necessário. É imperioso, 

portanto, definir uma agenda de pesquisa que demarque estratégias com o fito de estruturar 

medidas e ações para o desenvolvimento e o crescimento dos estudos sobre empreendedorismo 



 

 

social, notadamente nas regiões nas quais há evidências de carências de pesquisas neste campo 

do conhecimento, implicando um esforço redobrado por parte dos estudiosos da área. 

Por fim, pode-se afirmar que os indicadores bibliométricos aqui apresentados permitiram traçar 

um delineamento a respeito das publicações no campo empreendedorismo social, relacionando 

instituições, pesquisadores, métodos de pesquisa e periódicos que apoiam a iniciativa de 

investigar o contexto do setor, contemplando todas as suas possibilidades. 

O estudo tem limitações e, neste sentido, estimulam-se novas pesquisas que proporcionem uma 

nova perspectiva na abrangência e na análise das informações no campo investigado, inclusive 

quanto à utilização de outros bancos de dados, analisando publicações em outras línguas 

(inglês, espanhol) e aprofundando a análise sobre os métodos de pesquisa das publicações, 

relatando os participantes do estudo, o público-alvo objeto da pesquisa, etc. O fato é que as 

perspectivas para a socialização de novos achados no campo do empreendedorismo social se 

torna inadiável e, por esta razão, entende-se que estudos bibliométricos como este são 

importantes para mapear as tendências, as visões e os encaminhamentos que os pesquisadores 

têm desenvolvido. 
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SOCIOMATERIALIDADE, REDES E 

EMPREENDEDORISMO CULTURAL: UMA PESQUISA 

AUTOETNOGRAFICA 
 

Márcia L. F. Ganem 

Eduardo P. B. Davel 
 

Resumo: A rede no empreendedorismo é substancialmente entendida e abordada como 

imaterial, envolvendo questões como confiança, nível de associação e cooperação, que podem 

levar a materialidades como a troca de informações, ao acesso e obtenção de recursos. Existe 

uma lacuna de estudos que aborde a materialidade da rede e compreender esta materialidade, 

de que ações ela se constitui, vai contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais. Nesse 

sentido, o objetivo deste artigo é descrever, problematizar e categorizar a materialidade das 

redes, a partir de uma lente sociocultural. Foram mobilizadas teorias sobre Redes 

Empreendedorismo, Empreendedorismo Cultural e Estudos Antropológicos. A metodologia é 

baseada na autoetnografia. Os resultados desta pesquisa se convertem em propostas conceituais 

que fundamentam teoricamente a perspectiva sociomaterial da rede no empreendedorismo 

cultural. Permitindo discutir novas vertentes para pesquisas futuras na área, agregando os 

estudos antropológicos, da materia viva e relacional, como uma possibilidade de 

fundamentação inovadora. 

 

Palavras-chave: Materialidade. Rede. Empreendedorismo Cultural. 

  

1 Introdução 

O desenvolvimento de rede é fundamental e contribui substancialmente para o sucesso 

do empreendedorismo. Formada por pessoas, empresas ou instituições (NECK ET AL., 2018), 

estas redes, tem por objetivo, unir ideias e recursos em torno de um conjunto de valores e 

interesses compartilhados (MARQUES, 1999; MARTELETO, 2001). A rede promove 

confiança, ajuda recíproca e cooperação (DURSTON, 2000), que podem levar a materialidades 

como a troca de informações, ao acesso e obtenção de recursos, meio de identificar novas 

oportunidades de negócios, de compartilhar os riscos, meio de fomento de políticas públicas 

(BAQUERO, 2002).  A rede é entendida desta forma como meio, não como uma materialidade 

em si, ela é vista como intangível. Se constata uma lacuna na produção acadêmica do 

empreendedorismo sobre  a materialidade da rede e essa abordagem é importante, dado que 

compreender como a rede é material, de que ações ela se constitui e como essas ações materiais 

vão levar aos efeitos relacionais, de colaboração, de criação de elo, vai contribuir sobremaneira, 

para o alcance dos objetivos organizacionais, em especial no âmbito do empreendedorismo 

cultural. Neste sentido, o objetivo deste artigo é descrever, problematizar e categorizar a 

materialidade das redes no empreendedorismo cultural a partir de uma lente sociocultural.  

A base teórica da pesquisa se apoia nos campos do Empreendedorismo, do 

Empreendedorismo Cultural, dos Estudos Organizacionais e dos Estudos Antropológicos. A 

metodologia é qualitativa, baseada numa autoetnografia, uma metodologia de pesquisa que se 

utiliza das experiências do pesquisador. A primeira autora deste artigo acumulou duas décadas 

de experiência como designer e gestora social, atuando em comunidades empreendedoras que 

se articulam em rede, sendo possível trazer informações mais ricas, mais contextualizadas, mais 

sutis, que serão incorporadas a esta pesquisa e que podem colaborar para o avanço do 



 

 

conhecimento sobre o campo. Desta forma a autoetnografia se apresenta como a metodologia 

que melhor se aplica à pesquisa aqui apresentada. 

Para entender a natureza material das redes no empreendedorismo cultural, será aqui 

analisado como caso empírico, um dos encontros da Teia dos Povos, uma articulação de 

comunidades Indígenas, Quilombolas, Rurais, Povos de Terreiro, organizado pelas 

lideranças de um dos assentamentos do Movimento Sem Terra (MST), um dos mais 

importantes movimentos sociais do Brasil. O Encontro é entendido por esta pesquisa como um 

aspecto sociomaterial e inovador de rede. 

Os resultados alcançados por este estudo indicam que a rede no empreendedorismo 

cultural  é material e à partir de uma lente sociocultural, à luz do conceito de matéria orgânica 

do antropólogo Tim Ingold, esta rede tem por características a permeabilidade, vitalidade e 

caracter processual. Este estudo propõe ainda quatro dimensões para a rede no 

empreendedorismo cultural , a saber: a intercorporeidade, a espacialidade, o intercâmbio de 

criações materiais e o intercâmbio de potencialidades materiais. Essas dimensões, são 

fundamentais para entender como fortalecer alianças, interagir com os pares, compartilhar 

saberes, informações, possibilidades de ações conjuntas e câmbio de patrimônios culturais, 

além de fortalecimento do comercio entre mercadorias, ações de  grande relevância no  

impulsionamento do empreendedorismo cultural. A partir desses resultados, esta pesquisa pode 

contribuir com o campo do empreendedorismo cultural, trazendo uma melhor compreensão 

sobre a materialidade da rede empreendedora a partir de uma lente sociocultural. Os resultados 

da pesquisa permitem direcionarmos um olhar mais sensível a rede empreendedora, suas 

especificidades e simbologias, colocando uma luz sobre o enfrentamento dos desafios 

sociomateriais nos empreendimentos culturais e em sua pesquisa futura. 

 

2 Fundamentação Teórica 

Rede empreendedora, se refere a uma rede social formada por pessoas, empresas ou 

instituições (Neck Et Al., 2018), são entendidas como um conjunto de nós interconectados 

(CASTELLS, 1999), onde cada um dos agentes alocados (cada nó) é uma parte singular e 

integrada simultaneamente (Stewart, 1998), unindo ideias e recursos em torno de um conjunto 

de valores e interesses compartilhados (Marques, 1999; Marteleto, 2001). 

 As redes são de grande importância no empreendedorismo como: meio de troca de 

informações em diversos níveis, a exemplo da criação de novas empresas (Grossman, Yli-

Renko & Janakiraman, 2012; Klyver, Hindle & Meyer, 2008; Ramachandran & Ray, 2006), 

de fornecedores e concorrentes (Amal & Freitag Filho, 2010), de clientes (Klyver & Grant, 

2010; Bouk, Vedder & Poel, 2013; Corrêa & Vale, 2014; Ramachandran & Ray, 2006) e 

investidores (Hulsink, Bouwman & Elfring, 2007; Prokop, Huggins & Bristow, 2019).  

Ela colabora efetivamente para o acesso e obtenção de recursos econômicos (Diniz, 

Guimarães & Fernandes, 2019; Hayter, 2015; Newbert & Tornikoski, 2012; Qureshi, Kistruck 

& Bhatt, 2016; Sengupta, 2011), sociais (Ducci & Teixeira, 2011), humanos (Hayter, 2013; 

Kautonen & Koch, 2005; Maas Et Al., 2014), tecnológicos (Corrêa & Teixeira, 2015; Huggins 

& Thompson, 2015), informação (Basu & Virick, 2015; Capriello & Rotherham, 2008; Foss, 

2010; Halberstadt & Spiegler, 2018; Prajapati & Biswas, 2011), e clientes (Bouk, Vedder & 

Poel, 2013; Corrêa & Vale, 2014; Ramachandran & Ray, 2006).  

Assim, a rede no empreendedorismo é entendida como formada materialmente por 

pessoas, empresas ou instituições, que  unem idéias e recursos em torno de um conjunto de 

valores e interesses compartilhados, elas são relacionamentos de colaboração em diferentes 

contextos, ela cria um capital social (Neck et al., 2018), ou ativos sociais, culturais, cognitivos, 

e institucionais, estando estes inter-relacionados, aumentando a probabilidade de um 

comportamento cooperativo. Desta forma vimos que a rede em sí, é substancialmente entendida 



 

 

e abordada como imaterial, envolvendo questões como confiança, redes de relações, nível de 

associação e cooperação (Putnam, 1996) que poderão promover confiança, ajuda recíproca e 

cooperação (Durston, 2000), que podem levar a materialidades como a troca de informações, 

ao acesso e obtenção de recursos, meio de identificar novas oportunidades de negócios, de 

compartilhar os riscos, políticas públicas (Baquero, 2002).   

Portanto a rede em si, é vista como intangível, como imaterial, existe uma lacuna de 

abordagem sobre a materialidade das redes na literatura do empreendedorismo e essa 

abordagem é importante, dado que compreender como a rede é material, de que ações ela se 

constitui, vai contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais, sobremaneira no 

empreendedorismo cultural. 

Nos estudos sobre o empreendedorismo cultural, existe pouca produção acadêmica 

sobre o tema das redes e as poucas pesquisas existentes preocupam-se menos com a teorização 

e mais com experiências práticas (Oliveira, X.L.C. & Davel, E.P.B., 2021), a exemplo da 

experiência dos músicos ingleses (Coulson, 2012), de empreendedores acadêmicos da 

disciplina de artes criativas (Abreu & Grinevich, 2014), empreendedores em um festival de 

artes (De Klerk, 2015), empreendedores artesãos (Kuhn & Galloway, 2015) e empreendedores 

de indústrias criativas (Chen, Chang & Lee, 2015). Sobretudo, inexistem pesquisas 

acadêmicas, no campo do empreendedorismo cultural que trate da materialidade ou 

sociomaterialidade das redes e esta abordagem é importante, dado que o empreendedorismo 

com finalidades culturais (Dimaggio, 1982; Banks Et Al., 2000; Mccloskey, 2006; Klamer, 

2011; Marins & Davel, 2020), que  aborda o significado (Lawrence & Philips, 2002) da obra 

empreendedora, vai se ancorar fundamentalmente nas relações em rede, na colaboração, para 

seu sucesso. Entender de que forma essa rede é construída, de que ações ela se constitui, vai 

ampliar a capacidade de sucesso do empreendimento, e sobremaneira contribuir para o 

desenvolvimento sócio cultural em  territórios, pautado na economia criativa. 

A rede  no empreendimento cultural, para além de material, existe em relação ao social, 

ela é portanto sociomaterial, conceito que nos  Estudos Organizacionais, se refere ao conjunto 

de elementos materiais em relação aos elementos sociais, considerando que estes são 

indissociáveis (Orlikowski & Scott, 2008). No campo de estudo do Empreendedorismo, esta 

sociomaterialidade da rede, pode ser compreendida como espaço de compartilhamento, a 

exemplo de coworkings (Aslam & Goermar, 2018), que oferece comunicação, colaboração, 

apoio à inovação e ao empreendedorismo, engajando pessoas em todas as etapas do processo 

empreendedor, desde a exploração de oportunidades ao financiamento, a exemplo dos 

crowdsourcing e crowdfunding (Kim & Hann, 2013). Estas abordagens, acercam 

tangencialmente o tema da sociomaterialidade rede empreendedora, existe portanto uma 

carência na literatura de estudos que tratem o tema da sociomaterialidade da rede de forma 

central, robusta e sistematizada.  

Neste sentido os Estudos Antropológicos vão lançar novos olhares sobre a relação entre 

social e material, em abordagens sobre a cultura material, nos estudos do antropólogo Tim 

Ingold, que trazem o conceito de matéria viva (1990, 1991, 1994, 2002a), constituída de uma 

superfície permeável, em constante troca com o meio (Ingold, 2007C). Numa prismática 

discussão sobre uma totalidade indivisível entre organismo e ambiente, num mútuo 

envolvimento entre cultura, natureza e organismos que, em sinergia, dão lugar à ação e à 

consciência dentro de um processo contínuo da vida (Ingold, 1990, 1991, 1994, 2002A). 

Enfatiza-se nessa abordagem, a perspectiva processual,  cultural e o caracter relacional da 

materialidade (Ingold, 2012), fruto de relações sociais e valores culturais.  

Esta visão indica que um organismo são suas relações estabelecidas e vividas ao longo 

das linhas de vida, em seus movimentos interativos, habitando um mundo aberto. Trata-se 

então de um mundo de processos formativos e transformativos, um mundo de materiais em 



 

 

constante devir, como um ser perceptivelmente engajado, se movimenta afetando e sendo 

afetado pelo mundo que também está em pleno movimento, e que este movimento entrelaçado 

a outros movimentos geram narrativas, sentidos e marcas de suas trajetórias. Permitindo um 

fluxo contínuo. A textura do mundo, se dá como uma malha relacional (meshwork), que emerge 

de histórias e entrelaçamentos (Ingold, 1986), assim, aprende-se com a materialidade, seguindo 

o que acontece com ela enquanto circula, misturando-se, solidificando-se e se dissolvendo, 

formando coisas. Pelo principio da animacidade esta é uma condição de estar vivo e em 

constante geração (Ingold, 2013). A materialidade enquanto elemento interacional.  

Esta materialidade viva, interacional abre o caminho para uma perspectiva 

sociomaterial da materialidade, a percepção da vitalidade da materia enquanto malha 

relacional, que prioriza o movimento e a constituição relacional. Esta ideia, fortalece a criação 

de valor compartilhado por grupos de atores, permitindo a busca de iniciativas coletivas 

empreendedoras. Essa compreensão nos leva ao entendimento da uma lente sociocultural para 

a materialidade da rede, através da qual se percebe que a existência do empreendimento, esta 

diretamente relacionada a sua capacidade de interação e de troca, como ente vivo. O 

empreendimento, ou a sociomaterialidade é viva e esta em respiração e troca com o meio, 

aprendendo e ensinando, em estado de colaboração, de contínua adaptação. Na lente 

sociocultural, a vitalidade do empreendedorismo é malha relacional.  

3  Método de Pesquisa 

A pesquisa é baseada na metodologia qualitativa da autoetnografia, cuja principal característica 

é a utilização das experiências do pesquisador, como fonte relevante para a produção do 

conhecimento (Alvesson, 2003a; Anderson, 2006a; Bochner & Ellis, 2016; Chang, 2016b, 

Araujo & Davel, 2018). A pesquisadora acumulou décadas de experiência como designer e 

gestora social, atuando em comunidades empreendedoras que geraram sociomaterialidades, 

sendo possível trazer informações ricas e sutis, que foram incorporadas a esta pesquisa e 

confrontadas com a experiência e percepção de outros pares, no processo de estranhamento, 

buscando uma narrativa que venha colaborar para o avanço do conhecimento no campo. Para 

a aplicação do método autoetnográfico foram seguidas cinco fases, (Batzan, 1995; Oliveira, 

1998; Flores-Pereira & Cavedon, 2009). Na Fase 1 a descrição das experiências, onde foi feito 

o levantamento do histórico da vivência da pesquisadora com o encontro da Teia dos Povos, 

através de documentos internos (fotos, vídeos, etc), documentos externos (jornais, tv, artigos, 

livros), além de entrevistas semiestruturadas com participantes das comunidades. Esta fase teve 

por resultado a sistematização documental das vivências passadas, que permitiu a construção 

de narrativas sobre o objeto, o campo e o tempo. Na Fase 2 foi feito o estranhamento, ou seja, 

o processo de confronto das experiências observadas na fase 1, com experiências vividas por 

outros atores, com o objetivo de captar outras visões, para além do ponto de vista da 

pesquisadora. O resultado desta fase, foi a sistematização de registros, advindos de entrevistas 

semiestruturadas e gravação de vídeos, com transcrição em diário, para construção de narrativa. 

Na fase 3 foram analisadas criticamente, as narrativas da fase 1 e da fase 2, para término das 

análises e organização dos registros finais aqui apresentados. As narrativas geradas a partir da 

fase 2 foram agrupadas e avançaram para a criação de novos conceitos e categorias. As 

narrativas geradas na fase 3, resultaram em novos conceitos e categorias sobre o tema, que 

foram consolidados como entendimento teórico na fase 4, onde foi possível chegar ao 

conhecimento teórico pretendido. O processo de análise das narrativas foi feito a partir de uma 

análise dialógica (Maitlis, 2012) onde os diversos aspectos, foram confrontados, com os 

diversos atores deste processo, no sentido de compreender e descrever o resultado dessas 

vivências. As narrativas indicam como cada ator desse processo, o que inclui o pesquisador, 

constroi, descreve e compreende, a rede no empreendedorismo cultural em comunidades e a 

percepção dos seus aspectos sociomateriais, a partir da experiência do Encontro da Teia dos 

Povos. 



 

 

3.1  Rede de Comunidades Empreendedoras da Cultura Tradicional da Bahia 

Para entender a natureza material das redes no empreendedorismo cultural, vamos analisar 

um caso empírico, trazendo o universo das comunidades empreendedoras da cultura, com a 

experiência da Teia dos Povos, uma articulação de comunidades Indígenas, Quilombolas, 

Rurais e Povos de Terreiro. Será aqui analisado o Encontro da Teia dos Povos, realizado numa 

cidade do interior da Bahia, o encontro é organizado pelas lideranças do Assentamento Terra a 

Vista, um dos assentamentos do Movimento Sem Terra (MST) na região cacaueira, do Sul do 

Estado da Bahia. Este Assentamento tem uma população de 56 famílias assentadas, e está 

localizado na cidade de Arataca-BA, situada na Mata Atlântica que é um dos biomas mais 

biodiverso do Brasil, onde existem algumas iniciativas de desenvolvimento sustentável.  

 O MST, é um dos mais importantes movimentos sociais do Brasil, que tem por foco as 

questões do trabalhador do campo, principalmente no tocante à luta pela reforma agrária. O 

movimento é presente em todos os Estados brasileiros, fato que ilustra sua representatividade em 

termos nacionais. Para além da reforma agrária, o MST objetiva discutir as transformações sociais 

importantes ao Brasil, principalmente àquelas que tocam a inclusão social (Fernandes, B.M., 

2000; Ribeiro & Silvino, 2022). 

A Teia dos Povos é uma experiência de rede, formada por Povos Indígenas, por 

Quilombolas, que são os afro descendentes, remanescentes de comunidades formadas por 

escravizados fugitivos (os quilombos), entre o século XVI e o ano de 1888, quando houve a 

abolição da escravatura no Brasil. Fazem parte também desta rede os Povos de Terreiro, em sua 

maioria também de origem afro-brasileira, ligados às comunidades religiosas de matrizes 

africanas por vínculos de parentescos ou iniciáticos. Estes grupos, no Brasil, são denominados 

como comunidades tradicionais, que segundo a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), são definidos como: “grupos 

culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 

organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 

inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição”. Cada comunidade tradicional e demais 

entes que participam da rede, como assentados,  pesquisadores, universidades, coletivos urbanos, 

são entendidos como elos, da rede. 

A Teia dos Povos iniciou seus trabalhos pautada na agroecologia e na difusão das sementes 

crioulas (Ferreira & Felício, 2021), com o objetivo de formular os caminhos da emancipação 

coletiva, tendo por princípios fundantes a terra e alimento, o trabalho e o estudo para 

liberdade que possibilite a construção de um novo modo de vida e a reafirmação da 

ancestralidade. As sementes crioulas, são sementes cultivadas em famílias por gerações e que, 

portanto,  são preservadas geneticamente e livres de defensivos agrícolas. Elas se tornam heranças 

passada de pais para filhos, mães para filhas, assim como o conhecimento de como plantar, quando 

colher, como cultivar.   

Uma das principais atividades da Teia, é um encontro bianual, onde as comunidades se 

reúnem, criando um espaço de troca de experiências e de aprendizados, de conhecimento das lutas 

e dos problemas de cada comunidade, engajamento crítico em defesa de uma sociedade 

sustentável e fortalecimento do protagonismo dos povos originais e movimentos sociais no debate.  

Para entender a natureza material das redes no empreendedorismo cultural, será aqui 

analisado como caso empírico, um dos encontros da Teia dos Povos. Os resultados alcançados 

por este estudo indicam que a rede no empreendedorismo cultural  é material e constituída de 

quatro dimensões, a intercorporeidade, a espacialidade, o intercâmbio de criações materiais e 

o intercâmbio de potencialidades materiais, como descrito a seguir:  

3.1.1  A Dimensão da Intercorporeidade da Rede no Empreendedorismo Cultural 

A primeira dimensão material da rede no empreendedorismo cultural, é a 

intercorporeidade, no sentido de corpos em relação (Merleau-Ponty, 1991), enfatizando o a 



 

 

importância da natureza material da rede, enquanto presença (Gumbrecht, 2010), portanto, 

necessariamente corpórea, que aproxima os entes da rede, as comunidades, fortalecendo o 

exercício de aprendizado, de troca de experiências, de escuta e a partir daí, a geração de soluções 

inovadoras.  

Trazemos a experiência do 5º Encontro da Teia dos Povos, que ilustra a importância da 

dimensão intercorpórea no empreendedorismo cultural. Este encontro aconteceu durante cinco 

dias, numa pequena cidade do litoral Sul da Bahia e reuniu Indígenas, Quilombolas, Povos de 

Terreiro, Pescadores, Marisqueiras e outras comunidades tradicionais, além de pesquisadores, 

compartilhando os seus desafios e colocando no coletivo suas distintas culturas e vivências. No 

encontro foram realizadas plenárias e rodas de conversa, sobre ampliação do conhecimento a 

cerca da Agroecologia, sementes crioulas, territorialidade para a vida, memória e identidade, 

organização popular e qualidade de vida daqueles que trabalham com a terra, além de oficinas 

praticas, troca de sementes crioulas, mostra de filmes, atividades culturais e demais espaços para 

o debate e compreensão horizontal sobre o tema “Terra e território: natureza, educação e Bem 

Viver”.  

O Encontro é uma prática de empreendedorismo cultural,  dado que suas atividades estão 

voltadas a finalidades culturais e desenvolvimento regional, é uma prática inovadora, porque 

busca transformar as provocações materiais e dificuldades de cada membro em soluções em 

processos e métodos criativos, transformando ideias em realidade e compartilhando estes 

conhecimentos na rede, criando um valor coletivo. A difusão de práticas agroecológicas com 

soluções voltadas para as individualidades de seus entes e ao mesmo tempo, ao fortalecimento da 

troca de saberes e a aplicabilidade dessas práticas para os pares, cria um potencial gerador de 

soluções inovadoras, baseadas na atualização de técnicas tradicionais revisitadas e adaptadas, a 

exemplo da troca de sementes crioulas, que promovem a partilha de conhecimento e experiências 

resultantes da vivência das comunidades tradicionais, com abordagens experimentais, boas 

práticas que demonstram resultados efetivos.  

2.1.2A Dimensão de Espacialidade da Rede no Empreendedorismo Cultural 

A segunda dimensão material da rede no empreendedorismo cultural, é a espacialidade. 

A Rede acontece materialmente em um lugar. O 5º encontro da Teia dos Povos, foi espacialmente 

situado no litoral sul da Bahia, local onde a experiência intercorpórea foi construída. Alem deste 

momento específico, o Encontro acontece processualmente e previamente, através de pré 

jornadas, que tem por objetivo a vivência no território ampliado das comunidades. 

Assim o Encontro é construído processualmente, em pequenos encontros regionais, com 

o objetivo de mobilizar as comunidades participantes. São encontros que acontecem nas 

comunidades, onde os pares da rede, vão se reunir para conhecer melhor os desafios da 

comunidade anfitriã. Nesse sentido são organizados mutirões, ou seja, um trabalho a ser 

desenvolvido colaborativamente por todos, a exemplo dos mutirões de plantio, mutirões de 

colheita, ou ainda de preparação do solo (FELÍCIO, 2017). Assim, os encontros regionais são 

intercorporeidades, geográficamente descentralizadas, que viabilizam ações conjuntas de 

trabalho, consolidam e robustecem a aliança dos povos, permitem um maior conhecimento dos 

territórios, o entendimento das pluralidades culturais, memórias bioculturais e permitem ainda 

entender melhor as necessidades dos biomas das diversas comunidades da rede. Nas pré-

jornadas as comunidades compartilham seus conhecimentos de forma diversa e complexa, 

através de vivências que envolvem a troca de saberes medicinais tradicionais, o 

conhecimento sobre as ervas, raízes, cascas, sementes e folhas, advindos de raizeiros  e 

benzedeiras. 

3.1.3 A Dimensão de Intercâmbio de Criações Materiais da Rede no Empreendedorismo 

Cultural. 

A terceira dimensão material da rede no empreendedorismo cultural é o intercâmbio de 

criações materiais. O Encontro é uma experiência importante de intercâmbio comercial, 



 

 

considerando que este é uma plataforma de comercialização de produtos específicos de cada 

comunidade, de intercâmbio de saberes, através da comercialização e/ou troca de produções 

intelectuais, como livros, oferta de cursos e giras de saberes de carácter científico, artístico e 

religioso, de Intercâmbio ou troca ou transferência das mercadorias produzidas, em substituição 

da venda.  

Um exemplo deste intercâmbio de criações materiais da rede no empreendedorismo 

cultural,  é  a criação dos bancos de sementes e experiências de troca na teia dos Povos.  A 

agroecologia e as sementes crioulas emergem como uma solução para possibilitar a 

convivência com o clima seco do local (Thiago França,  presidente da Associação de 

Agricultores de Lagoa de Melquíades e Amâncio). O banco de sementes desta localidade, 

nasceu a partir de uma mapeamento das sementes existentes na região junto à uma 

convocação aos agricultores. 

Alem do intercâmbio de criações materiais, o intercâmbio abrange também trocas 

imateriais, simbólicas, como o compartilhamento cultural, pelo contato direto e contínuo entre 

múltiplas culturas, que se influenciam mutuamente, levando a mudanças recíprocas, troca de 

ideias, de pontos de vista, de perspectivas, tão necessárias para a prática da inovação no 

empreendedorismo cultural. São trocas de ativos culturais, como a cosmogonia de cada povo 

tradicional, práticas de valorização da ancestralidade, da diversidade, que são colocadas como 

elementos para o fortalecimento da rede como um todo. Portanto, o intercâmbio de criações 

materiais, é fundamental na existência e fortalecimento do capital físico da rede. 

2.1.4 A Dimensão de Intercâmbio de Potencialidades Materiais da Rede no 

Empreendedorismo Cultural 

A quarta dimensão material da rede no empreendedorismo cultural, é o intercâmbio de 

potencialidades materiais. O Encontro da Teia dos Povos é o momento onde as comunidades 

intercambiam e difundem as sementes crioulas, enquanto importante potencialidade material, 

fortalecendo e difundindo historias de família e memórias bioculturais dessas comunidades, as 

sementes são um patrimônio vivo de cada comunidade e fortalecem valores como a autonomia 

alimentar e a produção saudável de alimentos, sem utilização de agrotóxicos e modificações 

genéticas, além de propagar a cultura que preservou estas sementes. As sementes crioulas, 

enquanto heranças passada de pais para filhos e todo o conhecimento em torno do seu manejo, 

sua guarda, seu cultivo e colheita. Desse modo, estas sementes se ancoram na sabedoria 

ancestral, enquanto prática agrícola contrárias às práticas do agronegócio. A guarda e troca 

de sementes crioulas é uma práticas ancestral da agricultura familiar, que reserva parte das 

sementes para garantir o alimento na próxima estação. Ao longo do tempo, as próprias sementes 

crioulas, adaptadas e adequadas pela própria natureza à região, contam histórias de culturas 

familiares e memória biocultural de um território. Estas são importantes ativos na viabilidade de 

autonomia alimentar dos povos originários, da resistência cultural e biológica e geração de 

riqueza, atrelada a conservação da terra como totalidade da v ida. 

4 Discussão 

A rede no empreendedorismo em sí, é substancialmente entendida e abordada como 

imaterial, envolvendo questões como confiança, redes de relações, nível de associação e 

cooperação (Putnam, 1996) que poderão promover ajuda recíproca e cooperação (Durston, 2000), 

e levar a materialidades como a troca de informações, ao acesso e obtenção de recursos, meio de 

identificar novas oportunidades de negócios, de compartilhar os riscos, políticas públicas 

(Baquero, 2002).  

Entretando, este estudo, propõe um entendimento diverso sobre a rede, indicando que ela 

é material em si e indissociável do social (Orlikowski & Scott, 2008), portando a rede é 

sociomaterial. Chegamos neste estudo a criar quatro dimensões materiais da rede no 

empreendedorismo cultural: a intercorporeidade, a espacialidade do encontro, o intercâmbio de 

criações materiais do encontro e o intercâmbio de potencialidades materiais. 



 

 

Aproximando os estudos da antropologia, para entender como se caracteriza a rede no 

empreendedorismo cultural, chegou-se aqui, à compreensão de uma lente sociocultural sobre a 

rede, que indica que esta tem as seguintes características: 

1) A lente sociocultural sobre o Encontro, revela seu caracter vivo e relacional. Esta rede 

é uma materialidade permeável (Ingold, 2007 c), uma construção coletiva, feita a partir de trocas,  

de diálogo, enquanto instância de representação. O encontro da Teia dos Povos tem caracter 

anímico, é vivo, em troca com o meio (Ingold, 1990, 1991, 1994, 2002A). Ele parte da realidade 

de cada ente, suas buscas, suas provocações materiais, o que será trabalhado no todo. Assim se 

aprende com a sociomaterialidade, seguindo o que acontece com o encontro, a partir da interação 

entre os pares em seus compartilhamentos de ativos, de dificuldades. O encontro é vivo, não é 

uma ação estritamente planejada, existe algo que acontece no seu decorrer, na sua circulação, são 

as trocas de  informações, de saberes, são proposições de ações conjuntas. Existe um componente 

orgânico fundamental para o encontro, uma respiração com  meio, onde pelo intercâmbio material 

e potencial, os ativos se  misturam, solidificando-se e se dissolvendo, formando coisas, por vezes 

inesperadas.  

2) A lente sociocultural sobre a rede, revela seu caráter processual. No encontro da Teia,  

a difusão de práticas agroecológicas com soluções voltadas para as individualidades de seus entes 

e ao mesmo tempo, ao fortalecimento da troca de saberes e a aplicabilidade dessas práticas para 

os pares, cria um potencial gerador de soluções inovadoras, baseadas na atualização de técnicas 

tradicionais revisitadas e adaptadas, promovendo amplamente  a partilha de conhecimento e 

experiências resultantes da vivência das comunidades tradicionais, com abordagens 

experimentais, boas práticas que demonstram resultados promissores e efetivos.  

3) A experiência da rede da Teia dos Povos, se expande para além deste encontro, porque 

acontece processualmente, em pré-jornadas regionais, encontros que acontecem nas 

comunidades, onde serão compartilhados os desafios de cada ente. Estas experiências viabilizam 

ações conjuntas de trabalho, consolidam e robustecem a aliança dos povos, permitem um maior 

conhecimento dos territórios, permitem o entendimento de pluralidades culturais, memórias 

bioculturais e permitem ainda entender melhor as necessidades dos diversos biomas.  

Conclusão 

A pesquisa propõe um novo olhar sobre o tema de rede no empreendedorismo cultural, 

passando a entender esta como sociomaterial, a partir da análise de seu comportamento num 

encontro de rede de comunidades tradicionais, onde foi possível identificar suas dimensões 

sociomateriais como intercorpórea, espacialmente situada, intercâmbio de criações materiais e de 

potencialidades materiais. E aplicando a lente sociocultural viu-se ainda que a rede se caracteriza 

por ser permeável, viva e processual. Esta rede sociomaterial vem do social e cultural e vai para 

ele, enquanto instância de representação. Isto modifica a visão da materialidade como meramente 

funcional e revela que esta é ativa, é viva e em constante geração (Ingold 2018). Os resultados da 

pesquisa contribuem com o campo do empreendedorismo cultural, trazendo uma melhor 

compreensão sobre a materialidade da rede empreendedora a partir de uma lente sociocultural, 

permitindo que seja  direcionado um olhar mais sensível à rede empreendedora, suas 

especificidades e simbologias. 
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Resumo: este trabalho tem como objetivo caracterizar as condições de saúde do trabalhador 

por conta própria (TCP) em comparação às condições do empregado celetista do setor privado. 

A pesquisa possui abordagem quantitativa, sendo aplicada estatística descritiva, a partir de 

dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS – 2019) do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Destaca-se nesta pesquisa as condições de saúde dos TCPs, grupo mais 

vulnerável de empreendedores considerando que em sua maioria trabalham sozinhos ou com 

ajuda de familiares, possuem horas prologadas de trabalho, pressão com prazos, estresse e nem 

todos se filiam à Previdência Social. Os resultados indicam que os TCPs apresentam maiores 

índices de hipertensão arterial, colesterol alto e depressão, assim como pior percepção de saúde 

quando comparados aos empregados do setor privado.  

 

Palavras-chave: Saúde do empreendedor. Trabalhador por conta própria. Empregado do setor 

privado. PNS-2019. 

 

1. Introdução 

Saúde e bem-estar são fatores que estão associados à qualidade de vida pessoal (BUSS, 

2000) e profissional (LACAZ, 2000), afetando o desempenho e produtividade no trabalho 

(WARR; NIELSEN, 2018; PRASAD et al., 2004). Com os trabalhadores por conta própria 

(TCPs) essa associação não é diferente. Os TCPs tendem a sofrer com demandas árduas, 

estresse, alta pressão com prazos e horas prolongadas de trabalho (NIKOLOVA, 2019). Assim, 

a demanda ocupacional pode afetar seu estado de saúde (KARASEK, 1979; NIKOLOVA, 

2019), e, por consequência, pode influenciar em seu rendimento.  
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Os TCPs constituem um grupo de trabalhadores heterogêneos que se caracterizam como 

donos(as) do seu próprio tempo e fazer profissional (HOLZMANN, 2013). Esta terminologia 

também é empregada nos levantamentos do IBGE. De acordo com a Pesquisa Nacional de 

Saúde (2019), a ocupação do TCP pode ser formal ou informal, podendo atuar sozinho ou com 

sócio, assim como contar com a ajuda de trabalhador familiar auxiliar. Vale ressaltar que esse 

grupo representa uma parcela importante da população brasileira, estando acima de 24 milhões 

de pessoas em 2019 (IBGE, 2020). Considera-se essas pessoas como empreendedores pelas 

características de iniciativa e dinamismos individuais que movimentam a economia 

(HOLZMANN, 2013). 

Apesar de a saúde do empreendedor ser um tema ainda pouco estudado no Brasil 

(BARBOSA; BORGES, 2021), avanços na pesquisa sobre o assunto devem ser realizados, uma 

vez que acarreta implicações em diferentes níveis. Sob a perspectiva do indivíduo, o quadro de 

saúde e bem-estar afetam o desempenho e produtividade (WARR; NIELSEN, 2018; PRASAD 

et al., 2004; SHEPHERD; PATZELT, 2017). Considerando uma lente macro, os prejuízos na 

saúde do empreendedor trazem desdobramentos econômicos, seja, de maneira imediata, na 

geração de riqueza, ou então na seguridade social destinada ao amparo deste perfil profissional 

em situações onde tal instituição se faz necessária.  

Considerando esses fatores, questiona-se: quais as condições de saúde dos TCPs 

brasileiros? O objetivo do presente estudo é caracterizar as condições de saúde do trabalhador 

por conta própria em comparação às condições do empregado celetista do setor privado. Para 

tal, foram analisadas variáveis da base de dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS – 2019) 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Este estudo é relevante por permitir compreender o cenário de saúde dos TCPs, que 

compõem em sua maioria um grupo mais vulnerável de empreendedores, uma vez que sofrem 

com altas demandas e pressão no trabalho, e, em sua maioria são desprotegidos de seguridade 

social diante da inatividade temporária ou permanência, em casos de acidentes, doenças ou 

idade (MANDELMAN; MONTES-ROJAS, 2009; HOLZMANN, 2013; NIKOLOVA, 2019). 

A saúde do TCP ainda é pouco compreendida. Há estudos que descrevem como melhor do que 

trabalhadores empregados com carteira assinada, enquanto outros trazem o contrário. Todavia, 

a maior parte destas investigações ocorreram em um cenário estrangeiro e as características dos 

TCPs brasileiros são específicas à realidade do país. Portanto, a presente pesquisa é relevante 

por permitir fazer um “check-up” da saúde do TCP no cenário nacional. Esta pesquisa contribui 

para a literatura sobre a temática ao levantar questões de saúde sobre esse grupo de 

empreendedores. 

 

2. Referencial Teórico 

Inicialmente, é importante destacar que a saúde é um fenômeno que deve ser analisado 

sob uma ótica multifatorial. Portanto, não é possível afirmar que o ato de empreender por si só 

pode levar a um melhor ou pior estado físico ou mental. Outros fatores também influenciam o 

trabalho, tais como: suas motivações; o ambiente externo ao negócio, como regulamentações e 

apoio governamental (ROMERO; MARTÍNEZ-ROMÁN, 2011); e, até mesmo como lida com 

condições de saúde pré-existentes (SHEPHERD; PATZELT, 2017).  

Devido a esta multiplicidade de fatores, a literatura sobre saúde do empreendedor 

apresenta resultados distintos sobre a temática. Como qualquer ofício, os TCPs podem acumular 

condições que afetam positivamente e negativamente em diferentes graus a sua saúde 

(SHEPHERD; PATZELT, 2017). Tratando-se de benefícios na saúde dos TCPs, sabe-se que o 



 

 

grupo pode apresentar certa estabilidade emocional por acreditar estar menos propenso a perder 

seu trabalho (NIKOLOVA, 2019), além de possuir uma tendência a alcançar satisfação 

profissional maior, o que pode se estender a outras áreas, como a satisfação com a própria vida 

(HESSELS et al., 2018).  

Sentir-se satisfeito e realizado beneficiará a saúde mental do indivíduo (NADINLOYI; 

SADEGHI; HAJLOO, 2013; FERGUSSON et al., 2015), que, por consequência, pode torná-lo 

mais empenhado (BUBONYA; COBB-CLARK; WOODEN, 2017), além de poder contribuir 

para a redução de taxas de depressão (BRADLEY; ROBERTS, 2004). Quando a pessoa tem 

um bom estado de saúde mental, sua saúde física também tende a se beneficiar, uma vez que 

são dois elementos interligados (OHRNBERGER; FICHERA; SUTTON, 2017). Ademais, há 

argumentos que sugerem que, por possuírem horários mais flexíveis, os TCPs podem desfrutar 

de uma rotina saudável com prática de atividades físicas regulares e ir a consultas médicas 

(NIKOLOVA, 2019). 

Sob outra perspectiva, estudos apontam que empreendedores de modo geral sofrem com 

insônia (KOLLMANN; STÖCKMANN; KENSBOCK, 2018); um maior índice de agravos por 

acidente de trabalho (BARBOSA; BORGES, 2021); correm mais riscos de terem colesterol 

alto, hipertensão e problemas cardiovasculares do que assalariados, que, por sua vez, estão 

associados com o atraso e incapacidade de obter cuidados médicos necessários 

(KRITTANAWONG et al., 2020; YOON; BERNELL, 2013). 

Além disso, as condições de saúde dos empreendedores não se diferenciam apenas 

quando comparadas com condições de empregados do setor privado, elas também se diferem 

entre si, quando há comparação entre seus subgrupos, tal como o sexo (LEE, SU; LEE, TAE; 

KIM, 2017), motivação (BINDER; COAD, 2016) ou o tipo de trabalho que exerce (HESSELS 

et al., 2018). Nestas publicações, pesquisadores averiguaram que há distintos elementos que 

afetam os resultados, como background e características de vida profissional (como horas 

trabalhadas). 

 

3. Método 

No intuito de descrever a saúde do TCP brasileiro em comparação ao empregado do 

setor privado, esta pesquisa se caracteriza como exploratória descritiva, fundamentada em uma 

abordagem quantitativa com a utilização de dados secundários oriundos da Pesquisa Nacional 

de Saúde do ano de 2019 (PNS – 2019) conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Segundo o IBGE (2021), a PNS visa coletar dados sobre o desempenho do 

Sistema Nacional de Saúde, tais como as condições de saúde da população, além de outras 

informações. 

Um conjunto de nove variáveis, conforme quadro 1, foram selecionadas e extraídas por 

meio do pacote PNS-IBGE para linguagem R, meio pelo qual ocorreram as análises. Foi 

realizado uma análise descritiva com suporte do pacote srvyr, por se tratar de uma pesquisa de 

amostragem complexa, com níveis de desagregação (sexo e faixa etária) para algumas das 

variáveis selecionadas. 

 
Quadro 1 – Variáveis Selecionadas 

Variáveis Categorias de Resposta 

Percepção do próprio estado de saúde "Muito boa", "boa", "regular", "ruim" ou "muito ruim" 

Dias por semana que pratica exercício 

físico 

"0 dias", "1 dia", "2 dias", "3 dias", "4 dias", "5 dias", 

"6 dias" ou "7 dias" por semana 



 

 

Diagnóstico médico de depressão "Sim" ou "não" 

Diagnóstico médico de hipertensão 

arterial 
"Sim" ou "não" 

Diagnóstico médico de colesterol alto "Sim" ou "não" 

Diagnóstico médico de doença do coração "Sim" ou "não" 

Plano de saúde médico particular, de 

empresa ou órgão público 
"Sim" ou "não" 

Quando consultou um médico pela última 

vez 

Há "mais de 1 ano", "mais de 1 ano a 2 anos", "mais de 

2 anos a 3 anos", "mais de 3 anos", ou "nunca foi ao 

médico" 

Internação hospitalar por 24 horas ou mais 

nos últimos 12 meses 
"Sim" ou "não" 

Fonte: PNS – 2019. Elaborado pelos autores. 

 

4. Resultados e Discussão 

Os resultados são apresentados por categoria de trabalho: empregado com carteira 

assinada do setor privado e trabalhador por conta própria. Foram avaliados elementos acerca de 

fatores de risco para a saúde, o status de saúde dos indivíduos e o consumo de serviços de saúde.   

A prática regular de exercícios físicos constitui um fator que previne problemas de 

saúde, assim como ajuda a controlar e elevar o estado de saúde e bem-estar (WHO, 2020). Os 

resultados apresentados na tabela 1 destacam que os TCPs geralmente tendem a ser maioria nos 

extratos de maior frequência na prática semanal de exercícios físicos. Mesmo com pequenas 

diferenças, os TCPs possuem uma maior tendência a se exercitar todos os dias na semana (7 

dias), ou mais dias por semana (5 a 6 dias), em comparação ao empregado do setor privado que 

apresenta uma diferença de 3.31% e 1.9%, respectivamente. Tratando-se de prática de 

exercícios apenas de 1 a 2 dias por semana, os empregados lideram com uma diferença de 

5.46% ao outro grupo de trabalhadores.  
 

Tabela 1 – Número de Dias por Semana que Pratica Exercício Físico 

Número de dias Empregado do Setor Privado Trabalhador por Conta Própria 

0 dias por semana 4,44% 4,27% 

1 a 2 dias por semana 40,77% 35,31% 

3 a 4 dias por semana 29,25% 29,67% 

5 a 6 dias por semana 18,90% 20,80% 

7 dias por semana 6,64% 9,95% 

Fonte: IBGE – PNS 2019. Elaborado pelos autores.  

 

Um fator que pode explicar os resultados da tabela 1, pode estar associado à 

flexibilidade que esse grupo possui para desempenhar sua atividade profissional 

(HOLZMANN, 2013; NIKOLOVA, 2019). 

O gráfico 1 evidencia a “percepção sobre o próprio estado de saúde” dos trabalhadores 

analisados. Identificou-se que os assalariados acreditam ter um melhor estado de saúde que os 

TCPs, com uma diferença de 11.26% nas respostas positivas (“muito boa” ou “boa”).  
 



 

 

Gráfico 1 – Percepção do Próprio Estado de Saúde 

Fonte: PNS – 2019. Elaborado pelos autores. 

 

Cabe ressaltar que essa percepção é apenas um indicador de como pode estar o quadro 

de saúde dos trabalhadores, não sendo um retrato real de como estão. Fato que pode estar 

associado às próprias características inerentes do trabalho dos TCPs, em consequência de que 

muitas vezes não possuem pessoas para os auxiliar nas demandas profissionais. Assim, segundo 

Krittanawong (2020) e Nikolova (2019) os TCPs tendem a apresentar mais riscos de colesterol 

alto, hipertensão e problemas cardiovasculares, assim como estresse, alta pressão com prazos e 

horas prolongadas de trabalho. 

A saúde mental é um elemento de suma importância para se avaliar, uma vez que se 

interliga à saúde física e poderá influenciar os níveis de motivação para cumprir 

responsabilidades e a produtividade no trabalho (OHRNBERGER, FICHERA; SUTTON, 

2017; BUBONYA; COBB-CLARK; WOODEN, 2017). Para poder analisar este fator, 

selecionou-se a variável sobre o “diagnóstico médico de depressão” (gráfico 2), considerado 

um dos maiores problemas psicológicos, causando até um impacto econômico devido à perda 

de produtividade (EVANS-LACKO; KNAPP, 2016). 
 



 

 

Gráfico 2 – Diagnóstico Médico de Depressão 

Fonte: PNS – 2019. Elaborado pelos autores. 

 

Conforme o gráfico 2, há uma diferença mínima para diagnóstico de depressão entre os 

grupos de trabalhadores, sendo 1.85% mais diagnósticos no grupo do TCP. Considerando estes 

percentuais, apresenta-se na tabela 2 o mesmo diagnóstico, porém, separados por sexo. 
 

Tabela 2 - Diagnóstico Médico de Depressão (distribuição por sexo) 

Diagnóstico médico de 

depressão 

Empregado do setor privado Trabalhador por conta própria 

Homem Mulher Homem Mulher 

Sim 3,44% 12,75% 4,44% 16,74% 

Não 96,56% 87,24% 95,55% 83,26% 

Fonte: PNS – 2019. Elaborado pelos autores. 

 

Os resultados identificam um contraste entre homens e mulheres em ambas as categorias 

profissionais. Com uma diferença de 9.31% (empregadas do setor privado) e 12.3% (conta 

própria), as mulheres possuem mais diagnósticos de depressão quando comparadas aos homens. 

Há um grande conjunto de evidências que mostram que as mulheres são mais afetadas por 

transtornos mentais de saúde quando comparadas aos homens (AROCENA; NUÑES, 2014; 

KUEHNER, 2016). Muitos são os fatores que contribuem para explicar tal fato, como 

elementos de natureza genética, hormonal, personalidade, exposição a eventos estressores (ex.: 

violência, abuso sexual) e construção social (ex.: posição na economia e status social) 

(KUEHNER, 2016).    

De acordo com pesquisas prévias, a ocupação profissional também pode aumentar o 

risco de hipertensão, sendo um fator de maior peso para mulheres que para os homens (LEE; 

LEE; KIM, 2017). Em estudo sobre casos de hipertensão em TCPs acima de 45 anos, 

identificou-se que 20% das pessoas foram diagnosticadas com hipertensão dentre cerca de 8 

anos a partir da data base do estudo, com diferentes fatores influenciando o risco de hipertensão 

(LEE; LEE; KIM, 2017). O gráfico 3 apresenta diagnóstico médico de hipertensão arterial dos 

grupos de trabalhadores. 



 

 

 
Gráfico 3 - Diagnóstico Médico de Hipertensão Arterial 

Fonte: PNS – 2019. Elaborado pelos autores. 

 

Os TCPs apresentam 7.45% mais diagnóstico de hipertensão arterial quando 

comparados ao outro grupo profissional.  Esses dados são sustentados por pesquisas passadas, 

as quais expõem que TCPs tendem a apresentar maiores riscos de hipertensão que os 

assalariados (KRITTANAWONG et al., 2020; LEE; LEE; KIM, 2017; YOON; BERNELL, 

2013). Tal fato pode estar associado à rotina desse grupo de trabalhadores, sendo afetada pelo 

estresse, pressão com prazo e horas prolongadas de trabalho (NIKOLOVA, 2019; 

KRITTANAWONG et al., 2020). 

 

Tabela 3 - Diagnóstico Médico de Hipertensão Arterial (distribuição por faixa etária) 

Diagnóstico médico de 

hipertensão arterial 

Empregado do setor privado Trabalhador por conta própria 

Sim Não Sim Não 

18 – 24 anos 2,67% 97,33% 2,67% 95,43% 

25 – 34 anos 5,96% 94,04% 5,96% 94,20% 

35 – 44 anos 13,80% 86,20% 13,80% 86,8% 

45 – 59 anos 28,41% 71,59% 28,41% 72,16% 

60 anos ou mais 46,18% 53,82% 46,18% 52,42% 

Fonte: PNS – 2019. Elaborado pelos autores. 

 

Em relação à idade (tabela 3), averiguou-se que quanto maior a idade do indivíduo, mais 

diagnósticos tendem a ocorrer, em especial para aqueles acima de 45 anos. Confirmando a 

afirmação de Osude et al. (2021), que dizem que a hipertensão afeta mais da metade da 

população com 50 anos ou mais. Ao comparar os grupos de trabalhadores, a relevante diferença 



 

 

se trata do subgrupo de 18 a 24 anos, onde o TCP é diagnosticado 1.89% mais que o empregado, 

enquanto em demais subgrupos de idades não há um contraste evidente. 

 
Tabela 4 - Diagnóstico Médico de Hipertensão Arterial (distribuição por sexo) 

Diagnóstico médico de 

depressão 

Empregado do setor privado Trabalhador por conta própria 

Homem Mulher Homem Mulher 

Sim 15,58% 15,21% 20,82% 26,35% 

Não 84,42% 84,79% 79,18% 73,65% 

Fonte: PNS – 2019. Elaborado pelos autores. 

 

Tratando-se do sexo (tabela 4), não há diferença para os assalariados, mas verifica-se 

que as mulheres TCP lideram o quadro de hipertensos com 5.53% comparado aos diagnósticos 

que homens desta categoria. As mulheres TCPs também se diferem em 11.14% mais 

diagnosticadas que empregadas do setor privado, confirmando a suposição anterior. 

Os TCPs têm maior probabilidade de possuírem colesterol alto que os assalariados 

(YOON; BERNELL, 2013), o que está de acordo com o que foi encontrado nos dados da base 

PNS conforme gráfico 4. 

 
Gráfico 4 – Diagnóstico Médico de Colesterol Alto 

Fonte: PNS – 2019. Elaborado pelos autores. 

 

Identificou-se que os TCPs são 5.6% mais diagnosticados com colesterol alto que 

empregados do setor privado. Na tabela 5, a informação está desagregada por sexo. 

 
Tabela 5 - Diagnóstico Médico de Colesterol Alto (distribuição por sexo) 

Diagnóstico médico de 

colesterol alto 

Empregado do setor privado Trabalhador por conta própria 

Homem Mulher Homem Mulher 

Sim 9,25% 11,24% 12,70% 20,33% 

Não 90,75% 88,76% 87,30% 79,67% 

Fonte: PNS – 2019. Elaborado pelos autores. 

 

Em relação a distribuição por sexo, 7.63% mais mulheres TCPs afirmam terem sido 

diagnosticadas com colesterol alto, enquanto a diferença para homens é de 1.99%. Finalizando 

sobre o status de saúde dos trabalhadores brasileiros, tem-se o diagnóstico médico de doença 



 

 

do coração (gráfico 5). De acordo com a literatura, TCPs possuem uma maior probabilidade de 

terem riscos cardiovasculares, como insuficiência cardíaca e doença arterial coronariana, 

considerando o alto estresse e alta carga de trabalho (KRITTANAWONG et al., 2020). De fato, 

como demonstrado pelo gráfico 5, TCPs possuem mais diagnósticos, com uma discreta 

diferença de 1.43%. 

 
Gráfico 5 - Diagnóstico Médico de Doença do Coração 

 
Fonte: PNS – 2019. Elaborado pelos autores. 
 

A partir dos resultados, foi possível notar um padrão onde empregados tendem a ter um 

melhor quadro de saúde, mesmo que as diferenças não sejam elevadas. Assim, torna-se 

relevante perguntar como é o acesso aos serviços de saúde dessas categorias estudadas, se 

possuem planos de saúde, até mesmo se procuram serviços médicos regularmente, uma vez que 

os exames médicos funcionam como medida preventiva e responsável pelo diagnóstico e 

tratamento de problemas de saúde existentes. O gráfico 6 apresenta a informação em relação ao 

acesso plano de saúde e as categorias estudadas. 

 
Gráfico 6 – Plano de Saúde 



 

 

 
Fonte: PNS – 2019. Elaborado pelos autores. 

 

Como pode ser observado no gráfico 6, os empregados do setor privado possuem um 

maior índice de acesso a plano de saúde, com uma diferença de 15.87% em comparação ao 

grupo de TCPs. Esse dado pode ser pelo fato de que algumas empresas no setor privado provêm 

esse serviço como parte do pacote de benefícios aos colaboradores. A tabela 6 apresenta o 

percentual do período de consulta médica pela última vez.  

 
Tabela 6 – Quando Consultou um Médico pela Última Vez 

Número de dias Empregado do Setor Privado Trabalhador por Conta Própria 

Até 1 ano 72,39% 68,26% 

Mais de 1 ano a 2 anos 14,05% 14,28% 

Mais de 2 anos a 3 anos 4,70% 5,40% 

Mais de 3 anos 8,40% 11,22% 

Nunca foi ao médico 0,46% 0,84% 

Fonte: IBGE – PNS 2019. Elaborado pelos autores.  

 

Mais empregados do setor privado consultaram o médico em até um ano, fato diferente 

da pesquisa de Nikolova (2019), realizada na Alemanha, em que afirma que os TCPs podem 

desfrutar de uma rotina saudável e ir a mais consultas médicas. Tal contraste pode ser por 

influência do país da pesquisa e de suas diferentes realidades em relação aos cuidados dos TCPs 

e à disponibilidade de serviços de saúde. Considerando que a variável sobre o período da 

consulta médica pode influenciar as demais, uma vez que o indivíduo que não consulta o médico 

não pode ser diagnosticado caso possua algum problema de saúde, observa-se também as 

diferenças em relação ao sexo, como apresenta a tabela 7.  

 
Tabela 7 - Quando Consultou um Médico pela Última Vez (distribuição por sexo) 



 

 

Diagnóstico médico de 

colesterol alto 

Empregado do setor privado Trabalhador por conta própria 

Homem Mulher Homem Mulher 

Até 1 ano 65,82% 82,59% 60,66% 81,62% 

Mais de 1 ano a 2 anos 15,86% 11,24% 16,29% 10,77% 

Mais de 2 anos a 3 anos 5,85% 2,91% 6,67% 3,15% 

Mais de 3 anos 11,77% 3,18% 15,13% 4,34% 

Nunca foi ao médico 0,70% 0,08% 1,25% 0,12% 

Fonte: PNS – 2019. Elaborado pelos autores. 

 

Nota-se que as mulheres possuem maior frequência de visitas ao médico em ambas as 

categorias de trabalho. Cerca de 80% afirmam terem consultado algum profissional de saúde 

em até um ano em que a pesquisa foi aplicada, em comparação aos homens dos 65.82% 

(empregados) e 60.66% (conta própria) que foram a consultas neste mesmo período. Tal 

evidência é congruente à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem estabelecida 

em 2008, ao reconhecer que os homens possuem maior resistência à atenção primária de saúde 

e adentram menos ao sistema de saúde como consequência de agravo (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2008). 

Para complementar a análise do acesso e consumo aos serviços de saúde, apresenta-se 

no gráfico 7 o índice de internação hospitalar.  

 
Gráfico 7 – Internação Hospitalar por 24 horas ou mais nos Últimos 12 Meses 

Fonte: PNS – 2019. Elaborado pelos autores. 

 

Apesar dos dados da PNS – 2019 apontarem um pior quadro de saúde por parte dos 

TCPs, como apresentado no presente estudo, e demais pesquisas apontarem que estes 

empreendedores de fato tendem a sofrer mais, como um alto índice de acidentes graves no 

trabalho (BARBOSA; BORGES, 2021), TCPs não possuem uma proporção consideravelmente 

maior de casos de internação no último ano. 



 

 

5. Considerações Finais 

A saúde do trabalhador é um tema importante, uma vez que afeta o indivíduo, as pessoas 

à sua volta, seu desempenho profissional e, em última instância, a economia e sociedade. Esta 

pesquisa, enfatizou um grupo de empreendedores heterogêneos e mais vulnerável, os TCPs, 

comparando-os com os empregados do setor privado. 

Apesar de o empreendedorismo oferecer maior autonomia e flexibilidade ao indivíduo, 

não há garantia de que este trabalhador apresentará um melhor quadro de saúde, considerando 

os achados desta pesquisa. Identificou-se que, proporcionalmente, os TCPs possuem mais 

diagnósticos em hipertensão arterial e colesterol alto que empregados do setor privado, também 

apresentam mais diagnósticos de depressão com uma pequena diferença. Esses dados culminam 

em uma pior percepção sobre o próprio estado de saúde.  

Tratando-se de uma pesquisa exploratória, não foi escopo do estudo caracterizar as 

causas e os antecedentes dos resultados apresentados. Uma das limitações decorre do 

levantamento autorreferido, ou seja, baseado nas respostas autodeclaradas dos participantes da 

pesquisa, podendo ocorrer diferenças aparentes e não reais nos quadros de saúde do TPC e do 

empregado do setor privado. Além disso, é válido considerar que o grupo dos TCPs é 

heterogêneo, podendo haver vários subgrupos com diferentes características e realidades dentro 

dele.  

Diante de tais limitações, sugere-se que pesquisas futuras busquem compreender o 

cenário de saúde dos trabalhadores, por exemplo, a razão pela qual os empregados do setor 

privado apresentam melhores condições de saúde. Também outras pesquisas podem abordar 

diferentes níveis de desagregações, como: idade, regiões do país e sexo. Também se recomenda 

estudos que contribuam para estratégia de prevenção e bem-estar à saúde dos TCPs. Por fim, 

esta pesquisa visa contribuir para o avanço da literatura nacional apresentando um “check-up” 

sobre a saúde do TCPs brasileiros. O que pode suscitar a ampliação das pesquisas sobre a 

temática, além de amparar a criação de mecanismos institucionais minimizar as problemáticas 

prevalentes no grupo.  
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A COMPREENSÃO DA INOVAÇÃO E DA CORRUPÇÃO NO 

AMBIENTE EMPREENDEDOR 
 

 

Tiago Rocha de Almeida1  

 

Resumo 

Este estudo teve o objetivo de compreender a relação da inovação e da corrupção como 

componentes do ambiente empreendedor. A argumentação se valeu da conceituação do 

empreendedorismo e da apresentação das evidências empíricas de suas relações com inovação 

e corrupção disponíveis na literatura desenvolvida sobre o tema. A metodologia utilizada foi 

a pesquisa exploratória delineada pela pesquisa bibliográfica. As conclusões mais relevantes 

sustentam a compreensão da inovação e da corrupção como componentes simultâneos e 

significativos do ambiente empreendedor em diversos níveis: desde o pessoal, da equipe, da 

empresa até chegar ao das instituições. Sugere-se trabalhos futuros dentro da literatura sobre 

psicologia econômica, que explorem os vieses que distorcem a percepção, a avaliação de risco 

e                            custos de transação entre os empreendedores. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Inovação. Corrupção. Revisão bibliográfica.  

 

Introdução 
 

Recentemente, o Brasil está apresentando forte desaceleração da atividade 

econômica, com crescimento nas taxas de desemprego e saturação na oferta de crédito. 

Aparte à crise fiscal e política em curso, o empreendedorismo tem sido a resposta em nível 

individual para milhares de pessoas e famílias que buscam novas ocupações em suas vidas. 

Partindo desse contexto, este estudo objetiva compreender a relação da inovação e da 

corrupção como componentes do ambiente empreendedor, trazendo, assim, contribuições 

para área. 

Dentro da literatura econômica, a descrição shumpeteriana sobre o espírito animal do 

empreendedor é geralmente citada como motor de inovação no cerne das crises do sistema 

capitalista. Como recurso analítico, essa descrição precisa ser adaptada à realidade brasileira 

para que outras parcelas da população – sobretudo, as menos favorecidas econômica e 

socialmente – possam participar mais ativamente da economia. Mesmo tendo esse prisma, 

destaca-se que este artigo não pretende dialogar com autores da sociologia ou do direito sobre 

a angústia social de viabilizar a alternativa quase única dos recém- desempregados se tornarem 

empreendedores. Diante da necessidade social, a temática do empreendedorismo emerge 

delimitada à compreensão da inovação e da corrupção no ambiente                                    empreendedor. 

Este estudo busca, como já deslindado acima, compreender a relação da inovação e 

da corrupção, entendendo esses conceitos como componentes do ambiente empreendedor. 

Especificamente, o artigo possui três objetivos específicos, a saber: (i) apresentar o conceito 

de empreendedorismo, relacionando-o à definição de inovação; (ii) explorar teoricamente a 

preceituação de corrupção atrelada ao contexto empreendedor; e (iii) reunir os conceitos de 

 
1 Administrador pela UFMG(2005). Especialista em Gestão Estratégica, Inovação e Conhecimento-ESAB(2016). 

Recebeu Prêmio pelo 1º lugar na modalidade artigo de pós-graduação no V Congresso Científico do DF 
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inovação e corrupção como componentes de um ambiente empreendedor. 

Observa-se pela literatura recente de que há a necessidade se compreender a inovação 

e a corrupção como componentes do ambiente empreendedor. Daí se justificar o interesse 

por esse tema.  Salienta-se que é lacunar os estudos que abordam o efeito do ambiente de 

negócios sobre a abertura de empresas relacionando esses dois conceitos, inovação e 

corrupção (MELO; SAMPAIO; OLIVEIRA, 2014). 

O tema se justifica também pela relevância da exploração da hipótese de que a 

variável corrupção seja a faltante para solucionar a perplexidade perante a lacuna na 

correspondência entre empreendedorismo, inovação e desenvolvimento econômico 

(ANOKHIN; SCHULZE, 2009). As principais contribuições teóricas deste artigo a serem 

desenvolvidas são: (a) estreitar a literatura da inovação com a da corrupção, enquanto 

componentes do ambiente empreendedor; e (b) sugerir o início de aproximação desses dois 

componentes com a literatura de psicologia econômica. 

A compreensão da relação entre ambiente empreendedor e inovação e entre ambiente 

empreendedor e corrupção contribui, na prática, para que os empreendedores tenham maior 

clareza. Isso sobretudo é importante antes do ato de abertura de uma empresa. No ato de 

abertura, existem diversos fatores a serem considerados e há diversos níveis de influência a 

que sua iniciativa está sujeita – daí a necessidade de se relacionar o ambiente empreender e 

as variáveis da inovação e da corrupção, que, embora possam parecer antagônicas, surgem, 

comumente, nesse contexto.  

Outrossim, essa compreensão contribui para que os formuladores de políticas 

públicas percebam quais refinamentos conceituais estão disponíveis ao trabalho de incentivar 

o ambiente   empreendedor em cada região do país. Quanto aos seus objetivos, a metodologia 

adotada nesta pesquisa é classificada como exploratória (GIL, 2010). O delineamento 

envolveu estritamente pesquisa bibliográfica, cuja adoção mostrou-se suficiente para o 

cumprimento dos objetivos propostos neste estudo. A seguir, seguem-se os tópicos em 

conformidade com o atendimento dos objetivos específicos acima elencados.  

 

1 Sobre o ambiente do empreendedorismo 
 

Segundo Dornelas (2008), o empreendedorismo é a criação de algo de valor com 

devoção para assumir riscos na tomada de decisões e fazer a empresa crescer. Como bem nos 

asseguram Hisrich, Peters e Shepherd (2014), o empreendedorismo é ação empreendedora 

de gerar novos produtos ou serviços e de entrar em mercados novos, quer seja por 

organização já estabelecida, quer seja por uma recém-criada. Como se pode apreender, o 

empreendedorismo está associado um contexto organizacional em mudança que requer  

produtos e/ou serviços que atentam a determinadas demandas, sejam as do mercado, sejam 

as internas da própria organização.  

Chiavenato (2012) traz a noção do empreendedorismo que facilita mobilizar a 

economia como um todo, ativando competências e talentos pela geração de empregos que 

dinamizam as transformações no processo produtivo pela incorporação de novas ideias. O 

empreendedorismo é aplicável como propulsor de dinamismo em todos os setores da 

economia, sejam eles mais ou menos inovadores. Evidentemente, tal aplicação promove graus 

diferenciados de desempenho quanto à criação de empresas, crescimento de negócios e 

geração de riqueza. 

Para compreensão das diferenciações existentes, a pesquisa de Melhado e Pamella 



3 
 

(2013) é útil por organizar o ambiente empreendedor em dimensões determinantes: capital 

humano, mercado, cultura, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Tecnologia, ambiente 

regulatório e acesso ao capital. No estudo realizado por esses autores, o caso do ambiente 

empreendedor brasileiro é caracterizado por muita vontade e pouca capacitação, por enorme 

empecilho do ambiente regulatório para empresas, por falta de pessoal qualificado para 

sustentar o crescimento das empresas, por baixo nível de inovação nacional e distanciamento 

entre empresas e academia. Também é salientado do referido estudo o contínuo gargalo no 

acesso ao crédito e pelos desafios estruturais no longo prazo para o crescimento econômico. 

Esses são, portanto, os desafios enfrentados dentro do ambiente do empreendorismo.  

Dornelas (2008) reconhece ainda a existência de diversos níveis de influência que são 

críticos na decisão de empreender: 

 
Na verdade, essa decisão ocorre devido a fatores externos, ambientais e sociais, a 

aptidões pessoais ou a um somatório de todos esses fatores, que são críticos para o 

surgimento e o crescimento de uma nova empresa. O processo empreendedor 

inicia-se quando um evento gerador desses fatores possibilita o início de um novo 

negócio              (DORNELAS, 2008, p. 24). 

 

Nesse sentido, o empreendedorismo permite a reunião de um conjunto amplo de 

aspectos que potencializam novos negócios. Entre esses aspectos, quando se destacam as 

aptidões pessoais como evento gerador, exemplifica-se o empreendedorismo como um 

possível novo motor econômico. Nesses casos, nota-se que podem ser observados os efeitos 

da inovação e da corrupção sobre as aptidões pessoais – eis como a relação entre os conceitos 

investigados neste estudo começa a se delinear.  

Martes (2010) recupera a visão de Schumpeter: 

 
Para tocar um empreendimento no seu dia a dia, não é necessário liderar, mas 

apenas administrar, isto é, manter e adequar a produção. Contudo, um tipo 

particular de mudança, aquela capaz de provocar rupturas, revela as limitações da 

Teoria Econômica, porque é capaz de incorporar a dinâmica das economias e seus 

ciclos de desenvolvimento (MARTES, 2010, p. 260). 

 

Para essa autora, os aspectos pessoais significam uma noção particular de 

empreendedor: aquele que lidera as inovações é capaz de preservar autonomia das estruturas 

sociais. Além disso, sua intencionalidade e capacidade de ação desafiam, superam e 

implantam   outros padrões institucionais. Eis como é interessante se examinar como variáveis 

de inovação e de corrupção podem – ou não – influenciar essas lideranças promovidas no 

processo de empreender.   

Conforme assegura Bessant (2015, p. 8), a “natureza da inovação é fundamentalmente 

o empreendedorismo – uma potente mistura de visão, paixão, energia, entusiasmo, insight, 

julgamento e muito trabalho, o que permite que boas ideias se tornem realidade”. Esse autor 

aplica o conceito de inovação em diferentes situações, tais como no empreendedorismo 

solitário, no empreendedorismo corporativo e no empreendedorismo social. É importante 

notar como a inovação é aplicada em cada um desses tipos de empreendedorismo. 

Na primeira situação, empreendedorismo solidário, a inovação assume a acepção 

de risco calculado de trazer algo novo num empreendimento recém-criado, enquanto na 

segunda situação, empreendedorismo corporativo, a inovação assume a ideia de participação 

em departamentos específicos de empresas existentes, buscando a renovação na forma como 
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criam e entregam seus produtos e serviços. Já na terceira situação, empreendedorismo social, 

a inovação é entendida como ação para melhoria de condições em contextos sociais mais 

amplos. No próximo tópico, aborda-se as aproximações entre esses três tipos de 

empreendedorismo e a inovação.   

 

2 A inovação no empreendedorismo 

 

A aproximação entre inovação e empreendedorismo é facilitada pela abordagem em 

cada uma das três perspectivas comentadas no tópico anterior: o empreendedorismo solitário, 

o corporativo e  o social. No empreendedorismo solitário, há a relação pessoal ou individual. 

No empreendedorismo corporativo, existe a relação coletiva ou social. No empreendedorismo 

social, há a relação contextual. Cada perspectiva de análise se diferencia em termos de 

enfoque. Na relação pessoal, o enfoque deve ser a criatividade. Na relação coletiva, o enfoque 

deve ser a contribuição de equipes e grupos. Já na relação contextual, o enfoque deve ser sobre 

as estruturas, o ambiente, os processos e as ferramentas (BESSANT; TIDD, 2009). 

A inovação no ambiente empreendedor pode, então, ser melhor entendida ao ser vista 

simultaneamente nas três perspectivas. Bessant e Tidd (2009) destacam, ainda, a importância 

do clima orientado para a criatividade: 

 
Um clima orientado para criatividade e inovação é o que promove a geração, 

consideração e o uso de novos produtos, serviços e formas de trabalhar. Esse tipo 

de clima fomenta o desenvolvimento, a assimilação e a utilização de novas e 

diferentes abordagens, práticas e conceitos. Está associado com uma variedade de 

dados inovadores: ideias novas, melhoria de processo, novos produtos ou novos 

empreendimentos  (BESSANT ; TIDD, 2009, p. 75). 

 

Esses autores acrescentam que a gestão do clima envolve mudanças em nível do 

comportamento das pessoas e em nível da cultura organizacional, mas salientam também que 

esse clima não é simples de ser configurado dentro das organizações. Exemplos da 

identificação dos fatores climáticos ligados à inovação são apresentados por Isaksen e Tidd 

(2006 apud BESSANT; TIDD, 2009) que destacam as seguintes características:  a confiança, 

a franqueza, o desafio, o envolvimento, o apoio, etc. Há de ter, ainda, o espaço para ideias, 

conflito e debate dentro das equipes, bem como os momentos para a tomada de decisões de 

risco e da liberdade de iniciativa. É possível, então, consolidar a gestão do clima como gestão 

simultânea dos fatores internos à empresa e das ameaças e oportunidades à empresa. 

Nesse sentido, a abordagem das três perspectivas pode ser complementada pelos 

fatores externos à empresa, exemplificados por Melhado e Gonçalves (2013). Estes últimos 

estudiosos indicam que, ao se referir à inovação, incluindo P&D e Tecnologia como 

determinante do ambiente empreendedor,  

 
Os empreendedores brasileiros têm a pior taxa de inovação empresarial no mundo 

(11%), ao lado de Trinidad e Tobago e Bangladesh. Há oportunidades para 

aproximar as universidades às empresas, aumentando a disponibilidade de 

cientistas e pesquisadores, ainda considerada baixa pelos empreendedores. 

Aumentar a proteção à propriedade intelectual e simplificar o processo de obtenção 

de patentes também podem contribuir: a proteção jurídica é avaliada por executivos 

com uma nota igual a 3,8 (o máximo é 10) e, hoje, o empreendedor leva, em média, 

5,4 anos para obter a concessão de uma patente (MELHADO; GONÇALVES, 

2013, p. 6). 



5 
 

 

Entre esses fatores externos à empresa, cabe destacar a existência de contradição entre 

a baixa percepção dos empreendedores sobre a disponibilidade de pesquisadores e os dados 

oficiais que apontam crescimento no número de pesquisadores doutores. Conforme figura 1 

a seguir, houve crescimento médio de 42,5% de pesquisadores doutores no Brasil como um 

todo, assim como em cada uma das regiões do país: SE (35,8%), S (47%), NE (55,9%), CO 

(50,2%) e N (70,4%). 

 
Figura 1 – Pesquisadores Doutores por Região do Brasil 

Fonte: Dados da pesquisa MCTI (2016). 

 

Como se pode notar, existem pesquisadores doutores no território nacional que podem 

contribuir para o desenvolvimento do empreendedorismo. Há um significativo crescimento 

na formação de pesquisadores de alto nível e isso revela outra faceta – não menos importante 

– da transformação da pesquisa realizada em propriedade intelectual. Essa transformação, 

sim, impacta a inserção  da inovação no ambiente empreendedor nacional, cuja deficiência 

pode ser sugerida, por exemplo, pela ausência do Brasil no ranking TOP 100 Inovadores 

Globais (CLARIVATES, 2022).  

Problematizar o mecanismo gerador de propriedade intelectual se inicia pelo 

reconhecimento de que a alocação otimizada de recursos, especialmente humanos e 

financeiros, não acontece de modo natural como é possível constatar nas taxas de 

desemprego entre doutores no país e no fenômeno divulgado na mída como “fuga de 

cérebros para o exterior”. Políticas públicas que incorporem o critério de assegurar 

diversidade institucional nos níveis de maturidade tecnológica2 essenciais para a difusão das 

inovações acontecer adotam, sob a perspectiva do autor, premissa de intervenção oportuna 

para criação de um sistema de incentivos para fixação de pesquisadores formados em 

ocupações de desenvolvimento com entrega dos artefatos próprios de cada nível 

tecnológico. 

Nesse prisma, os fatores externos à empresa constituem espaço de atuação no nível 

da rede de instituições ligadas à pesquisa e ao desenvolvimento. 

Por essa linha de raciocínio, a inovação apresentou relações com o ambiente 

 
2 O detalhamento de cada um dos 9 níveis de maturidade tecnológica, do inglês TRL-Technology Readiness 

Levels, está disponível em http://www.artemisinnovation.com/images/TRL_White_Paper_2004-Edited.pdf. 

http://www.artemisinnovation.com/images/TRL_White_Paper_2004-Edited.pdf
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empreendedor em diversos níveis, desde o pessoal, da equipe, e da empresa até chegar ao 

campo das instituições.  No nível das instituições, Melhado e Gonçalves (2013) investigam, 

entre outros, o ambiente regulatório como fator determinante do ambiente empreendedor. 

Entre os indicadores  mensurados, os empreendedores levam, em média, 4 meses para abrir 

uma empresa e  despendem 3,6 meses por ano para pagar impostos. A regulação do mercado 

de trabalho recebe  nota igual a 4,5 em 10, figurando entre as piores avaliações dos 

executivos no mundo. Além disso, mediu-se a percepção de alta descrença na eficiência 

pública e a existêcia de patamares preocupantes com relação ao desempenho dos 

governantes. 

Melhado e Gonçalves (2013) ressaltam, ainda, os seguintes fatores regulatórios como 

grandes gargalos para o empreendedorismo no Brasil: alta carga e complexidade tributária; 

dificuldade nos processos de licenciamento e abertura de empresas; rigidez das leis 

trabalhistas; e baixa transparência da ação governamental. Dentro do ambiente regulatório, 

também destacam que a baixa transparência está associada ao alto nível de percepção da 

corrupção institucional nos países.  

Considerando aos aspectos regulatórios do ambiente externo à empresa, o país vem 

adotando novos conceitos na formulação, monitoramento e avaliação em políticas de 

abrangência nacional mais recentes. Em 2020, por exemplo, foi publicada a Política 

Nacional de Inovação3 e, em 2021, foi publicada a Estratégia Nacional de Inovação 2021-

20244, incluindo indicadores de monitoramento5. Em nível subnacional, novas práticas de 

gestão também podem ser exemplificadas com base no relatório Doing Business 

Subnacional Brasil 20216: 

 
“São Paulo tem o melhor desempenho na facilidade de se fazer negócios, seguido 

por Minas Gerais e Roraima. Contudo, nenhuma localidade é classificada em 1º 

lugar nas cinco áreas medidas, o que demonstra que em todas as localidades há 

oportunidades para a troca de experiências visando melhorias no ambiente de 

negócios. O ambiente de negócios do Brasil apresenta forte variação a nível 

subnacional, principalmente nas áreas de execução de contratos e de obtenção de 

alvarás de construção. Há exemplos de boas práticas em estados de todas as 

regiões, níveis de renda e tamanhos. Dentre todas as localidades, é mais fácil: abrir 

uma empresa no Pará; obter alvarás de construção em Roraima; registrar uma 

transferência imobiliária em São Paulo; pagar impostos no Espírito Santo; e 

resolver uma disputa comercial em Sergipe. Processos complexos e demorados são 

um grande desafio para os empreendedores brasileiros nas cinco áreas medidas 

pelo relatório; as principais causas incluem os níveis insuficientes de coordenação 

entre órgãos e agências nacionais e locais e uma implementação desigual e 

fragmentada das iniciativas de reformas.Com base nos resultados, o relatório indica 

oportunidades de melhoria e identifica boas práticas locais e internacionais, que 

podem orientar iniciativas de reformas no Brasil. Uma atuação bem coordenada, 

envolvendo os governos municipais, estaduais e federal, poderia aumentar as 

perspectivas de êxito dos planos de reformas do ambiente de negócios brasileiro.” 

(DOING BUSINESS,2021, p.1) 

 

No próximo tópico, aborda-se as correlações entre as variáveis da inovação e a 

 
3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10534.htm, acessado em 02/05/2022. 
4 https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-ci-n-1-de-23-de-julho-de-2021-334125807, acessado em 02/05/2022. 
5 https://inovacao.mcti.gov.br/acoes-iniciativas/?eixo=1&id=170, acessado em 02/05/2022. 
6 https://subnational.doingbusiness.org/pt/reports/subnational-reports/brazil, acessado em 02/05/2022. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10534.htm
https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-ci-n-1-de-23-de-julho-de-2021-334125807
https://inovacao.mcti.gov.br/acoes-iniciativas/?eixo=1&id=170
https://subnational.doingbusiness.org/pt/reports/subnational-reports/brazil
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corrupção no ambiente do empreendedorismo.  

3 Correlações entre inovação e corrupção no empreendedorismo 

 

Internacionalmente,  a organização Transparência Internacional (2021) evidencia a 

alta percepção da corrupção no setor público em diversos países, entre eles no Brasil.  O nível 

da percepção da corrupção, medido de uma escala de 0 a 100, não atingiu a melhor nota em 

nenhum dos 168 países pesquisados no mundo. Mais de 2/3 destes registraram níveis inferiores 

a 50, classe que representa existência de sérios problemas de corrupção. A figura 2 destaca, 

a seguir, a percepção da corrupção no mundo: 
 

Figura 2 – Índice de Percepção da Corrupção no relatório de 2021. 
 

Fonte: Dados da pesquisa de Internacional (2021). 

 

Internacional (2021) indica ainda que o Brasil ocupa a 96ª posição no ranking com 

nota 38, inferior à média global de 43. Segundo o mesmo raking, o Brasil não teve nenhuma 

melhoria em seu índice comparando 2020 e 2021. Em decorrência da descoberta do maior caso 

de corrupção do país na Petrobras e com a mobilização massiva dos cidadãos contra a 

corrupção, o Brasil foi um dos países que mais piorou sua percepção da corrupção na 

América. Ainda que a maior parte dos países do mundo enfrente sérios problemas de 

corrupção, o referido estudo aponta que houve profundas mudanças institucionais que 

deveriam promover, a médio e longo prazo, a compreensão das relações entre corrupção e 

ambiente empreendedor – o que se alinha aos objetivos deste artigo. 

Tal entendimento foi desenvolvido na literatura por Melo, Sampaio e Oliveira (2014), 

quando lançaram a questão sobre a corrupção burocrática ser lubrificante ou areia nas 

engrenagens do empreendedorismo. Esses autores utilizaram o Índice de Corrupção Geral 

(IGC) e a taxa de abertura de empresas dos estados brasileiros como variáveis instrumentais 

do conceito de corrupção burocrática e do conceito de empreendedorismo. Por adotarem 

perspectiva objetivista – ou seja, não associada a fatores pessoais, mas a fatores econômicos, 

socioculturais e institucionais – a inclusão de variáveis tais como acessibilidade a crédito, taxa 

<50 >=50 
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de desemprego, carga tributária e PIB per capita permitiu desvendar a correlação de 

magnitude positiva e estatisticamente significante com a variável corrupção (MCTI, 2016). 

Esse achado empírico contraria o argumento de que “a corrupção burocrática é nociva 

à abertura de empresas, ao conduzir a um ambiente de negócios arbitrário, beneficiando um 

determinado grupo e prejudicando a concorrência de mercado” (OVASKA; SOBEL, 2005 

apud MELO; SAMPAIO; OLIVEIRA, 2014). Além disso, alinha-se à proposição de que “em 

países com alta regulamentação da atividade empreendedora, agentes públicos poderiam ser 

corrompidospara gerar maior celeridade em procedimentos de legalização de um negócio” 

(DREHER; GASSBNER, 2013 apud MELO; SAMPAIO; OLIVEIRA, 2014). Portanto, a 

revisão dos procedimentos estatais em prol de facilitar a formalização de uma empresa 

permitiria um ambiente empreendedor menos sujeito à corrupção. 

Para Anokhin e Schulze (2009), a corrupção implica na redução da confiança dos 

empreendedores nas instituições. Isso leva, comumente,  a diminuição da expectativa de 

retorno e confiança jurídica necessárias à efetivação de contratos no ambiente de negócios. 

Aumenta-se, então, o risco de empreender e também de inovar. Por sua vez, esse risco é 

incorporado ao custo de transação, além de representar limitação adicional no escopo e na 

escala potencial do mercado empreendedor (LUHMANN, 1988 apud ANOKHIN; 

SCHULZE, 2009). 

A figura 3 evidencia as relações empíricas encontradas no estudo de Anokhin e Schulze 

(2009): 

 
Figura 3 – Atividade empreendedora versus controle de corrupção (à esquerda) e inovação realizada versus 

controle de corrupção (à direita). 

 

Fonte: Dados da pesquisa de Anokhin e Schulze (2009). 

 

Esse gráfico é o resultado analítico dos dados de 64 países observados no período de 

1996 e 2002 . Esses dados foram utilizados para testar a proposição de que o nível de 

corrupção afeta a taxa de atividade empreendedora e de inovação entre as nações. Foi alçado 

êxito na correlação como se pode acompanhar pelos dois gráficos acima.  

Por um lado, Anokhin e Schulze (2009) argumentam em prol da existência de efeito 

positivo a partir das evidências de relação curvilínea positiva entre o controle da corrupção e 

da atividade empreendedora. Por outro lado, há uma relação linear positiva entre o controle 

da corrupção e o desenvolvimento da inovação. Apesar de não predizerem crescimento 

econômico de forma explícita, esses autores encontraram evidências que reforçam um grupo 

crescente de pesquisa que compreende que as disparidades nas taxas de empreendedorismo e 

de inovação entre países são decorrentes da corrupção e da menor qualidade das instituições 
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nacionais. Provavelmente, o controle da corrupção seria a variável omissa na procura por 

relações robustas entre empreendedorismo, inovação e prosperidade econômica. 

Outrossim, Anokhin e Schulze (2009) entendem que os achados evidenciam os efeitos 

da corrupção como de longo alcance na economia. Os referidos pesquisadores sublinham, 

inclusive, que o empreendedorismo e a inovação não ocorrem na ausência institucional, com 

implicações na governança e na reforma institucional em países em desenvolvimento. Essas 

são diretrizes que apontam para o desenvolvimento de rotas para se correlacionar esses dois 

conceitos: de um lado, a corrupção e suas consequências; e de outro, a inovação e suas inter-

relações.  

Ao reunir ambas as argumentações – quais sejam, uma que indica a correlação de 

magnitude positiva e estatisticamente significante do empreendedorismo com a variável 

corrupção burocrática; e outra que indica evidências de relação curvilínea positiva entre o 

controle da corrupção e a atividade empreendedora e de relação linear positiva entre o 

controle da corrupção e inovação – fica evidente a divergência entre os resultados das 

pesquisas quanto ao mecanismo da interação entre esses conceitos. Mesmo assim, é possível 

deduzir também que inovação e corrupção são componentes simultâneos e significativos do 

ambiente empreendedor, alcançando o objetivo proposto. 

Aliada à essa constatação, emerge uma nova e intrigante questão norteadora para os 

próximos estudos. Se for constatada a percepção de risco e de custos de transação no 

ambiente empreendedor, é compreendido que isso impacta as instituições. Então, é possível 

depreender que o caminho adequado para uma reforma institucional em países como o Brasil 

seria não apenas reduzir a percepção de risco e de custos de transação, mas também seria 

necessário dirimir os vieses que distorcem a percepção e a avaliação dos empreendedores. 

O melhor entendimento desses vieses pode ser obtido pela aproximação da literatura 

sobre a inovação com os estudo sobre a corrupção e o empreendedorismo. Com isso, sugeriria 

um arcabouço teórico mais robusto. Essa linha de estudos estaria agremiada com a chamada 

psicologia econômica. 

Dentro desse arcabouço teórico, Ferreira (2007) propõe um modelo psicanalítico para 

a tomada de decisão, em específico para as decisões econômicas. A proposta da autora se 

destaca como uma  possível solução para a questão da compreensão dos vieses que distorcem 

a percepção e a avaliação de risco dos tomadores de decisão dentro do ambiente 

empreendedor – composto por  inovação e corrupção.  

Conforme aponta RODRIGUES et al(2017), a taxa de imobilidade ocupacional 

intergeracional no país alcança 62%, ou seja, apenas 6 em cada 10 pessoas se mantem em 

ocupação com nível tecnológico igual à da geração anterior. Em termos regionais, essa taxa 

atingue 74,2% na região nordeste e 55,6% na região no sudeste. Em termos etários, a taxa 

atingue 72,6% entre 45-65 anos e 57%  entre 25-45 anos. Em termos raciais, a taxa atingue 

67,6% entre negros e 53,8% entre brancos. Em termos de gênero, a taxa atingue 62,3% entre 

mulheres e 61% entre homens.  

Ainda bastante atuais, não há evidências mais recentes dessas estimativas que 

sinalizem alteração estrutural da mobilidade ocupacional segundo o nível tecnológico das 

ocupações no Brasil. A estabilidade da matriz de transição intergeracional no mercado de 

trabalho, no contexto do conhecido argumento econômico da armadilha da pobreza, reflete 

falhas de mercado que sustentam ineficiências econômicas que, sob um ótica sociológica, 

originam inequidades inerciais que estão incorporadas às expectativas dos próprios 

empreendedores. Repletos de vieses inconscientes, os tomadores de decisão dos 
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empreendimentos ainda carecem de treinamentos especializados durante jornada 

empreendedora nas instituições intermediárias de fomento dos ecossistemas, formação 

prática esta que possa habilitar distingir restrições de preconceitos e viabilizar incentivos para 

ataque e geração de impacto socioambiental positivo a começar pelos aspectos internos dos 

empreendimentos em novos modelos de negócio assim orientados. 

Esse campo de estudos, portanto, permite incluir o nível pessoal do 

empreendedorismo no nível de análise institucional, auxiliando no entendimento das 

correlações entre empreendedorismo e as variações da inovação e da corrupção. 

 

Considerações finais 
 

Este estudo teve o objetivo de compreender as correlações da inovação e da corrupção 

como componentes do ambiente empreendedor. O conceito de empreendedorismo foi 

apresentado, assim como suas relações com a inovação e com a corrupção. Isso foi possível 

graças à pesquisa bibliográfica focada na composição do ambiente empreendedor. 

A apresentação do conceito de empreendedorismo congregou um conjunto amplo de 

aspectos que potencializam novos negócios. Entre esses aspectos, as aptidões pessoais 

permitiram particularizar a noção de empreendedor que guarda autonomia das estruturas 

sociais. Além disso, sua intencionalidade e sua capacidade de ação extrapolam e suplantam 

novos padrões institucionais, liderando, muitas das vezes, inovações dentro das organizações. 

Na argumentação, a complexidade das situações de empreendedorismo solitário, corporativo 

e social foi facilitada por meio da identificação de aspectos internos às empresas – ou seja, as 

relações dentro do ambiente empreendedor no nível pessoal, da equipe e da empresa – e 

externa às empresas – isto é, pelas relações dentro do ambiente empreendedor no nível das 

instituições. 

Ao destacar desse quadro analítico os aspectos institucionais, exemplificou-se que a 

elevação dos indicadores de formação de pesquisadores doutores em todas as regiões do país 

entre 2010 e 2014 não repercutiu em melhoria na dimensão de P&D e tecnologia, em razão 

da reduzida transformação do conhecimento gerado em propriedade intelectual. Indicou-se, 

ainda, a deterioração da percepção de corrupção no Brasil, influenciada pela revelação de 

atos desviantes em larga escala no país, fatos que corroboram a presença de enormes gargalos 

na dimensão regulatória do ambiente empreendedor. 

Por um lado, a evidência de correlação de magnitude positiva e estatisticamente 

significante do empreendedorismo com a variável corrupção burocrática reforça a 

importância da revisão dos procedimentos estatais para dinamizar a formalização de uma 

empresa – o que melhoraria a percepção de ambiente empreendedor menos sujeito à 

corrupção. Por outro lado, há a relação curvilínea positiva entre o controle da corrupção e a 

atividade empreendedora, bem como a indicação da relação linear positiva entre o controle da 

corrupção e a inovação reforçam os efeitos de longo alcance econômico da corrupção e dos 

efeitos da dimensão institucional do empreendedorismo e da inovação. As relações 

estatísticas significativas e divergentes entre as pesquisas reafirmam a corrupção e a inovação 

como componentes do ambiente empreendedor, ainda que seus mecanismos da interação 

revelem limites a serem superados nos recortes analíticos atuais. 

Diante do estado de conhecimento alcançado, as premissas conceituais e empíricas 

levam à conclusão de que as variáveis da corrupção e da inovação são componentes 

intrínsecos de ambientes empreendedores, fato que poderíamos denominar continuum fuzzy 
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transgressor do empreendedorismo. Conclui-se, portanto, com a sugestão de trabalhos futuros 

dentro da literatura sobre psicologia econômica que explorem os vieses que distorcem a 

percepção e a avaliação de risco e de custos de transação entre empreendedores. A 

aproximação com esse novo arcabouço teórico permitiria incluir o nível pessoal do 

empreendedorismo no nível de análise institucional, que, como se apontou, beneficiaria a 

criação de um campo de estudo mais rico e atento às mudanças em curso na área da 

Administração e da Psicologia organizacional. 
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RESUMO: O Corporate Venture Capital (CVC) é uma modalidade de investimento 

que vem ganhando destaque ns últimos anos, sobretudo pós-anos 2000. Empresas 

líderes em seus mercados têm buscado esse formato de investimento como forma de 

alcançar recursos estratégicos que possam manter suas posições de mercado. Ganhos 

financeiros, diversificação, aprendizado organizacional e melhores resultados em 

inovação são alguns dos elementos que têm servido de justificativa para a realização do 

CVC. Porém, a área ainda apresenta lacunas do ponto de vista de um melhor 

entendimento sobre os perfis do CVC praticados no mercado e também sobre os 

benefícios gerados pelos empreendimentos que são beneficiários do CVC, conhecidos 

como entrepreneurial ventures (empreendimentos de risco). Esse ensaio teórico buscou 

aprofundar as análises sobre as pesquisas relacionadas ao CVC como forma de 

estabelecer uma agenda para pesquisas futuras que visem suprir com essas lacunas e 

contribuir com a proposição de melhores desenhos de programas. Para isso, o estudo se 

utilizou de ferramentas analíticas-quantitativas para a realização de estudos 

bibliométricos, como método para avaliar a evolução das correntes teóricas constituídas 

e dos campos de pesquisas já explorados sobre o tema. 

 

Palavras-chave: Corporate venture capital; entrepreneurial venture; 

empreendedorismo; inovação; pesquisa e desenvolvimento.  

 

1. Introdução 

Nas últimas décadas, o campo de estudo sobre o corporate venture capital 

(CVC) foi caracterizado por um aprofundamento das análises sobre o papel que ele 

desempenha na geração de recursos estratégicos às empresas estabelecidas que o 

realizam. Nesse contexto, surgiram diversas vertentes complementares, que trouxeram 

suas contribuições acerca da relação entre CVC e aprendizado organizacional, novos 

conhecimentos e geração de vantagens competitivas (Barney, 1991; Eisenhardt and 

Martin 2000). O CVC, então, passou a ocupar um lugar de destaque nos estudos sobre 

as estratégias traçadas por empresas líderes para se manter na liderança de seus 

mercados, sobretudo pela capacidade que o CVC possui de promover a conexão e a 

aproximação com importantes ativos estratégicos externos que venham a se somar com 

as atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas pela empresa incumbente 

(Dushnitsky, 2005a; Dushnitsky, 2005b). No centro de todo esse processo estão os 

empreendimentos de risco (entrepreneurial ventures), que podem ser definidos como 

um empreendimento que se encontra em estágio inicial de desenvolvimento, que teve 

como estímulo uma oportunidade de mercado identificada, baseada em novos 

conhecimentos ou novas tecnologias, sendo beneficiário de aportes de capital por meio 

do CVC em troca de uma participação acionária minoritária (Bhave, 1994; Dushnitsky 

and Lenox, 2005a). 

A relevância do CVC aliado ao entrepreneurial venture tem sido crescente no 

período recente, verificada pelo crescimento do volume global de investimentos dessa 

modalidade, que no ano de 2017 foi de US$ 155 bilhões, maior patamar da década, 

contra US$ 45 bilhões verificado em 2010 (KPMG, 2018). Além disso, essa relação é 

vista por pesquisadores como promotoras do desenvolvimento econômico, pela sua 

capacidade de gerar emprego e renda (Bleicher and Paul, 1987). 



Porém, questões acerca dos diferentes perfis de CVC praticados no mercado ou 

sobre os benefícios gerados por ele aos empreendimentos de risco que acabam por 

serem beneficiados com investimentos dessa modalidade ainda são lacunas que 

carecem de um maior aprofundamento, em especial pela necessidade de melhores 

desenhos institucionais que possam promove-lo de forma mais assertiva, sobretudo nas 

últimas décadas com o crescimento da importância dos negócios digitais e o volume 

crescente de aportes financeiros dedicados a eles (ABVCAP, 2021)  

É nesse sentido que se faz necessário um aprofundamento sobre os estudos 

relacionados ao CVC destacando as possíveis lacunas e o levantamento de premissas 

que possam contribuir com o avanço da pesquisa nessa área do conhecimento. A 

questão central que norteou o estudo é saber como a pesquisa em CVC está estruturada 

em termos conceituais. Especificamente, a pesquisa busca responder se há um esforço 

em compreender os tipos de CVC praticados e sobre os benefícios gerados aos 

empreendimentos de risco beneficiados por ele. Por estrutura conceitual entendem-se 

as análises relacionadas aos autores e publicações, obtida a partir das análises sobre as 

redes de cocitação, palavras-chave e colaboração para a pesquisa, feitas com o apoio 

de técnicas estatísticas multivariadas sobre matrizes de co-ocorrência de termos 

(Leydesdorff & Vaughan, 2006; Cobo et al., 2011). 

 

 

2. Estruturação teórica e formulação do problema de pesquisa 

2.1 Corporate Venture Capital (CVC) e aprendizado organizacional 

O capital de risco (venture capital) é encarado pela literatura sobre estratégia 

empresarial como uma ferramenta de grande relevância para o desenvolvimento 

econômico, por ser um propagador do empreendedorismo, da renda e do emprego 

(Bleicher and Paul, 1987). Essa modalidade de investimento é realizada de diferentes 

formas, dando destaque para dois principais atores: investidores independentes 

(Independent Venture Capitalists) e investidores corporativos (Corporate Venture 

Capitalists) (Siegel, et. al., 1986). 

O corporate venture capital (CVC) é uma entidade que opera de maneira 

independente dentro de uma corporação, na maioria dos casos empresas líderes em seus 

segmentos de atuação, muito pela necessidade de fornecer respostas ágeis às demandas 

e oportunidades de mercado. Nesse sentido, o CVC não deve sofrer interferências 

significativas de outras esferas da corporação, fator essencial para o desenvolvimento 

das operações do fundo de investimento, uma vez que o tempo reduzido para a tomada 

de decisão e o nível elevado de riscos de ocorrerem perdas financeiras fazem parte desse 

cenário (Hardymon, DeNino and Salter, 1983; Sykes, 1986; Siegel, et. al, 1986). 

Na definição de Dushnitsky e Lenox “(…) o CVC é o investimento acionário 

de empresas estabelecidas no mercado em empreendimentos de risco, ou seja, empresas 

relativamente novas, não negociadas em bolsa, que buscam capital para continuar 

operando”1
 (Dushnitsky and Lenox, 2005a, pg. 615, tradução do autor). 

O foco inicial do CVC é a realização dos objetivos financeiros, uma vez que 

esses investimentos proporcionam um substancial retorno financeiro à empresa que o 

realiza, por meio de uma possível venda futura da participação acionária, conhecida no 

mercado como “exit” ou saída, em uma oferta pública inicial (IPO) ou por uma eventual 

aquisição futura (Dushnitsky, 2005a). 

 
1 Corporate venture capital is equity investment by incumbent firms in independente entrepreneurial 

ventures, i.e., relatively new, not-publicly-traded companies that are seeking capital to continue 

operation. 



Entretanto, estudos encontraram evidências de que essa modalidade de 

investimento é uma oportunidade para aquisição de ativos estratégicos externos à firma, 

como conhecimento e tecnologias, por exemplo (Teece, 1986; Siegel, et. al., 1986; 

Cohen, 1990; Chesbrough, 2002). 

Empreendimentos de risco são importantes fontes de inovação e tecnologias 

para firmas incumbentes que estabelecem uma relação de CVC (Audretsch, 1988). 

Porém, os resultados desses relacionamentos dependem em grande medida do perfil do 

parceiro investidor, que por sua vez, possui uma grande variedade de ativos 

complementares como equipe interna de pesquisadores, expertise de mercado, patentes, 

plantas operacionais e laboratórios (Alvarez-Garrido and Dushnitsky, 2016). 

Ocorre que a absorção dessa base de novos conhecimentos gerados a partir do 

CVC não é um processo trivial. A capacidade absortiva de uma empresa se traduz na 

sua capacidade em reconhecer o valor do novo, externalizar a informação, assimilá-la 

e aplicá-la comercialmente (Cohen, 1990). Esse processo é positivamente 

correlacionado à existência de uma base prévia de conhecimentos por parte da empresa 

estabelecida, sendo que as atividades internas de P&D contribuem em grande medida 

nesse sentido (Cohen, 1990, Cohen and Levinthal, 1990; Kogut, 1991; March, 1991; 

Ahuja, 2000; Ahuja and Lampert, 2001; Cassiman and Veugelers, 2006). 

Portanto, como Duschnistsk and Lenox (2005a) avaliaram, o CVC é 

complementar às atividades internas de P&D na geração de novos conhecimentos e 

tecnologias, que são capazes de melhorar o desempenho em inovação de firmas 

estabelecidas, como forma de manterem suas posições de mercado.  

Apesar dessas evidências serem claras para as empresas estabelecidas que 

realizam o CVC, pouca atenção foi dada para o outro lado dessa relação, ou seja, os 

estudos dedicados ao entendimento dos benefícios gerados pelo CVC ao desempenho 

em atividades inovadoras dos empreendimentos de risco que recebem o aporte ainda 

são incipientes. É nesse sentido que o estudo apresenta as duas primeiras premissas: 

 

Premissa 1: A realização do CVC melhora o desempenho em inovação de 

entrepreneurial ventures e; 

Premissa 2: Há correlação positiva entre o desempenho em inovação das 

entrepreneurial ventures e a existência de rede de colaboração para a pesquisa com a 

empresa estabelecida parceira. 

 

2.2 O corporate venture capital como fonte de ativos estratégicos à firma  

Conforme abordado acima, não é apenas o retorno financeiro que torna o 

fenômeno do CVC atrativo para as grandes empresas. O valor estratégico das alianças 

constituídas entre o empreendimento de risco e grandes corporações é um dos principais 

fatores que levam ao CVC (Bleicher and Paul, 1987). 

Segundo Alvarez-Garrido e Dushnitsky (2016), há duas dimensões que moldam 

a habilidade de um empreendimento de risco influenciar os ativos complementares 

corporativos: proximidade geográfica e fortes demandas regulatórias. No primeiro 

caso, há a possibilidade da empresa em estágio ainda inicial de utilizar os laboratórios 

e equipes da firma incumbente para desenvolver e realizar testes nas invenções geradas. 

Já com relação à regulação do mercado, a firma estabelecida possui know-how 

consolidado sobre as exigências da indústria ou mesmo por parte das agências 

governamentais. 

Essa importância estratégica possui como fator preponderante a busca por 

novos conhecimentos capazes de proporcionar um melhor desempenho em inovação, 

como forma de gerar vantagens competitivas, tais como taxa de lucratividade superior 



às concorrentes, maior apropriação sobre o mercado (market share), capacidade de 

gerar valor e maior taxa de lançamento de novos produtos e serviços (Dushnitsky and 

Lenox, 2005a, 2005b, 2006; Dushnitsky; Shaver, 2009). 

Nesse sentido, o CVC se mostra como uma alternativa complementar às 

atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) internas às firmas, que por vezes são 

custosas e geram resultados pouco relevantes em termos de contribuição ao 

desempenho da firma no mercado (Bleicher and Paul, 1987). 

A colaboração externa em atividades de inovação é um modelo que vem 

crescendo na rotina das firmas, principalmente para melhorar seus desempenhos em 

inovação e acessar novos conhecimentos e tecnologias complementares (Oliveira, 

2018; Hagedoorn, 2002). Essa prática, conhecida como open innovation, auxilia na 

rápida resolução de problemas complexos, amplia a base de conhecimentos e 

tecnologias e permite, em alguns casos, diluir os custos dessas atividades entre 

diferentes partes (Chesbrough, 2002). 

Além disso, firmas estabelecidas têm envidado esforços para entender melhor o 

processo de geração de inovações que impactam de maneira disruptiva no mercado, 

como meio para atencipar possíveis ameaças, monitorar a geração de conhecimentos e 

tecnologias, defender seus negócios e buscar oportunidades para desenvolver novos 

produtos e mercados (Christensen, 2000). E esse processo é ainda mais crítico em 

indústrias onde a proteção à propriedade intelecutal é fraca, ou seja, a imitação é fácil, 

ou os mercados ligados à ciência, tecnologia e inovação não funcionam bem, e os lucros 

da inovação são obtidos pelas firmas possuidoras de certos ativos complementares, ao 

invés do possuidor da propriedade intelectual (Dushnitsky, 2005a; Teece, 1986). 

Nesse sentido, o estudo apresenta a terceira premissa que é relacionada aos 

perfis do CVC praticados pelas empresas incumbentes:   

 

Premissa 3: Não há um perfil estabelecido para o Corporate Venture Capital, 

que norteie os processos das empresas incumbentes em termos dos resultados 

esperados. 

 

3. Método 

Além da revisão sistemática da literatura existente, o estudo se utilizou de 

ferramentas analíticas quantitativas para realizar o estudo bibliométrico, como método 

para avaliar a evolução das correntes teóricas constituídas e dos campos de pesquisas 

já explorados sobre o tema do CVC. Esse processo busca obter maior acurácia na 

identificação dos autores mais relevantes que têm trabalhado com o tema e possíveis 

campos de pesquisa que mereçam um aprofundamento da pesquisa como forma de 

contribuir com a literatura (Aria and Cuccurullo, 2017). O protocolo adotado pelo 

estudo é apresentado abaixo: 

 

i) Pesquisa na base de dados da Web of Science, se utilizando da palavra-

chave “corporate venture”, resultando em 171 publições, na data de 15 de Agosto de 

2018; 

ii) Refinamento dos resultados, filtrando artigos científicos, resultando em 

139 artigos. 

iii) Aprofundamento nas principais referências listadas e suas ramificações. 

 

4. Resultados e análises 

O corporate venture capital (CVC) é um fenômeno que vem ganhando cada vez 

mais destaque, devido à busca por parte de empresas estabelecidas no mercado por 



ampliar suas capacidades inovativas, por meio da aquisição de conhecimentos e 

tecnologias externas à firma, fenômeno disseminado como inovação aberta (open 

innovation) (Paik and Woo, 2017; Sahaym, Steensma and Barden, 2010; Benson and 

Ziedonis, 2009; Dushnitsky, 2005a; Dushnitsky, 2005b; Allen and Phillips, 2000). 

O CVC começou a ser abordado pela literatura no início dos anos 1980, tendo 

como uma das primeiras publicações o artigo de Rind (1981), que abordou sobre o 

papel desempenhado pelo venture capital no desenvolvimento da corporação. Mas ele 

somente começou a ganhar relevância a partir dos anos 1990, quando da publicação de 

um artigo do Cohen et. al. (1990), que passou a analisar o CVC como recurso 

estratégico para a firma na busca por novos conhecimentos e tecnologias que dão 

sustentação para melhorar a performance em inovação de empresas estabelecidas no 

mercado. Nessa vertente, o CVC é visto como gerador de vantagens competitivas 

(Barney, 1991; Eisenhardt and Martin 2000). 

O estudo influenciou diversas outras publicações que se aprofundaram no tema, 

gerando estudos correlacionados ao aprendizado organizacional, à capacidade 

absorvitiva, às redes de colaboração e à geração de vantagens competitivas (Barney, 

1991; Levinthal, 1993; March, 1991; Kogut, 1991). Nos anos 2000, as publicações na 

área de CVC apresentaram um crescimento mais acentuado, conforme é apresentado 

pela figura 1, muito em decorrência do crescimento desse fenômeno no mundo e da 

análise sobre os benefícios dessa modalidade de investimento ao potencial inovativo da 

firma (Chesbrough, 2002; Dushnitsky, 2005a; Dushnitsky 2005b; Dushnitsky 2006; 

Wadhwa and Khota, 2006). 

 

 
Figura1 - Quantidade de artigos sobre corporate venture capital e entrepreneurial 

venture entre 1990 e 2018. 

 

As publicações sobre empreendimentos de risco (entrepreneurial venture) 

também apresentaram um crescimento considerável a partir de 2014. Esse resultado 

demonstra que o tema passou a ter uma relevância ainda maior no período recente, 

incentivando novos pesquisadores a buscarem um maior entendimento sobre a relação 

entre esses dois temas.  

Dentre as análises realizadas para o estudo, a primeira foi a rede de co-citação, 
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ela permite avaliar similaridades, estabelecimento de redes teóricas, estrutura implícita 

do domínio em estudo, e acoplamento teórico entre os principais autores de um 

determinado assunto. No caso em questão, a análise da rede de co-citações identificou 

a existência de três principais clusters de relacionamentos, que representam correntes 

teóricas distintas, enfatizando as principais publicações pertencentes a cada uma delas. 

A figura 2 traz duas principais informações: (1) O tamanho do circulo é 

proporcional ao número de citações nas referências; e (2) as distâncias no mapa indicam 

a proximidade entre as referências, sendo uma indicação de co-citação e, 

possivelmente, de pertencimento às mesmas correntes teóricas.  

Figura 2. Mapeamento da rede de co-citações dos artigos analisados sobre “corporate 

venture” e principais referências teóricas. 

 

Com o objetivo de obter a estrutura conceitual da rede de co-citações, optou-se 

por analizar e mapear as principais referências evidenciadas em cada um dos cluster. O 

resultado sugere quatro correntes teóricas relacionadas ao CVC: (1) aprendizado e redes 

de colaboração; (2) Vantagens competitivas, recursos estratégicos e processos 

organizacionais; (3) Capacidade absortiva e aquisição do conhecimento; e (4) 

Corporate venture capital, new ventures, potencial inovativo e criação de valor. 

Os resultados do estudo bibliométrico indicam que há uma contribuição 

relevante à literatura no que diz respeito às firmas estabelecidas, promotoras do CVC, 

em especial nas áreas de redes de aprendizados organizacionais, corporate venture, 

promoção do potencial inovativo, capacidade absorvitiva e criação de vantagens 

competitivas (Dushnitsky and Lenox, 2005a; Dushnitsky and Lenox, 2005b; 

Dushnitsky and Lenox, 2006; Chesbrough, 2002; Wadhwa and Khota, 2006; Cohen 

and Levinthal, 1991; Kogut, 1991; March, 1991). Nesse ponto se evidencia uma das 

lacunas teóricas sobre os estudos de CVC apontadas pelo estudo, quer seja, o foco das 

análises realizadas pela literatura existente sobre os benefícios gerados às empresas 

incumbentes que realizam o CVC. 

Essa lacuna fica mais evidente ao se realizar a segunda análise do estudo, a rede 

de co-ocorrência de palavras-chave dos trabalhos analisados, que traz a estrutura 

conceitual da área de CVC, apresentada na figura 3. A análise apontou que conceitos 

como “start-ups”, “entrepreneurship”, “entrepreneurial” e “new venture” são pouco 



explorados nos textos estudados, indicando a incipiência de estudos no que tange os 

empreendimentos em fases iniciais de desenvolvimento, também entendidos por 

empreendimentos de risco. Esse resultado reforça a premissa 3 que destacou a pouca 

ênfase dada pelos estudos da área aos benefícios gerados às empresas investidas, 

sobretudo no que diz respeito às análises sobre os resultados da inovação, que levam a 

uma melhor posição de mercado. Aqui cabe destacar que o olhar sobre a empresa em 

fase inicial é crucial para a sua permanência no mercado, uma vez que ela habita em 

um ambiente de risco elevado e, sem o suporte da empresa incumbente, ela pode ser 

descontinuada. 

 

Figura 3. Principais palavras-chave dos artigos analisados e mapa da estrutura 

conceitual sobre o tema “corporate venture”. 

 

A partir dos resultados apresentados pelo estudo, pode-se obter como resultados 

uma agenda para futuros estudos que busquem esclarecer sobre: 

 

i) Os diferentes perfis e padrões do CVC praticados por empresas 

estabelecidas no mercado brasileiro. Quais são os fatores promotores de cada perfil. E 

se esse perfil está integrado à estratégia global da Organização, quando do caso de 

empresas que operam globalmente. 

ii) Os possíveis benefícios gerados pelo CVC aos empreendimentos de 

risco, em especial aqueles relacionados ao aprendizado organizacional e poder de 

mercado, como forma do empreendimento em fases iniciais de operação se manterem 

no mercado. 

 

4. Conclusão 

Como foi avaliado ao longo do estudo, as pesquisas sobre CVC apresentaram 

um avanço considerável nos últimos anos, sobretudo a partir dos anos 2000. Isso 

decorre da busca cada vez maior por parte de empresas líderes de mercado por 

estratégias que possam contribuir com a manutenção das suas posições. Com isso, o 

volume de capital investido, o número de empreendimentos que receberam aporte, e, 

principalmente, as quantidades de programas corporativos voltados ao CVC têm sido 

ampliadas consideravelmente. Ainda que muitos deles carecem de um melhor desenho 



e estratégia para obter resultados mais relevantes, do ponto de vista financeiro e de 

inovação. 

São em relação a esses aspectos que as análises e os resultados do estudo 

procuraram contribuir, como forma de estabelecer uma agenda de pesquisa que seja 

capaz de avançar com a discussão sobre os perfis do CVC praticado pelas empresas 

estabelecidas e avaliar sobre os possíveis impactos gerados às empresas que são 

beneficiárias dessa modalidade de investimento. 

Os resultados das análises reforçaram as premissas traçadas no inicio do estudo, 

de que há uma lacuna em estudos que analisem o perfil dos CVC praticados no 

mercado. A avaliação sobre os perfis do CVC é fundamental para a proposição de 

melhores desenhos para os programas de CVC, que busquem contribuir com a geração 

de melhores resultados quer seja do ponto de vista financeiro ou de inovação. Além 

disso, os resultados também reforçaram o foco dos estudos existentes sobre os 

benefícios gerados às empresas estabelecidas, que realizam o CVC. Como foi destacado 

a realização dessa modalidade de investimento busca fortalecer ou dar manutenção às 

empresas estabelecidas no mercado. Porém, pouco é avaliado sobre os efeitos do CVC 

para os empreendimentos de risco, que são mais sucetíveis ao risco. Avaliar os efeitos 

do CVC para os empreendimentos de risco é fundamental para o estabelecimento de 

estratégias que levem à sustentabilidade dessas empresas no mercado.  

Desa forma, a compreensão desses pontos irá contribuir não só com o avanço 

na literatura sobre o CVC, mas também na estruturação de programas e perfis que sejam 

mais eficientes do ponto de vista dos resultados gerados, tanto para empresas 

estabelecidas como investidas, bem como para a sociedade, uma vez que o sucesso na 

criação de novos negócios é capaz de gerar renda e emprego de melhor qualidade, 

ligados às atividades de ciência, tecnologia e inovação.  
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Resumo: A abordagem do Ecossistema Empreendedor leva em consideração a contribuição 

de diversos atores para a formação de empreendimentos, mas ainda apresenta lacunas, como 

o desconhecimento sobre como a interação dos atores no ecossistema ocorre ou a forma como 

os fatores regionais impactam na decisão dos indivíduos em criarem um novo negócio. 

Utilizando de arcabouço teórico derivado do estudo de redes sociais e institucionalismo, este 

ensaio formula proposições que posicionam a cultura empreendedora – mediada pelos 

empreendedores-exemplo – e as redes sociais dos potenciais empreendedores como pontos-

chave para a articulação de ecossistemas empreendedores. No modelo proposto, a cultura 

empreendedora local é representada pelos dois principais tipos de informações repassadas 

pelos role-models aos potenciais empreendedores – conhecimentos sobre tarefas e 

capacidades empreendedoras e atratividade do empreendedorismo como opção de carreira. 

Os empreendimentos, organizados em rede, perpassam o processo empreendedor 

caracterizado em três fases: descoberta de oportunidades, acesso à recursos e obtenção de 

legitimidade e acabam por influenciar um ecossistema local diverso. Argumenta-se que a 

percepção de ecossistemas empreendedores em rede e influenciados pela cultura 

empreendedora local auxilie na maior contextualização da atividade empreendedora. 

 

Palavras-chave: Ecossistema Empreendedor. Redes. Cultura. Instituições. 

 

1 Introdução 
 

A atividade empreendedora não ocorre em um vácuo (Global Entrepreneurship Monitor 

[GEM], 2020; Welter, 2011), e a criação de um empreendimento é fruto de um processo em 

nível individual e contextual. Elementos individuais – experiências pessoais do 

empreendedor (Sorenson, 2003), sua situação econômica (Vale, 2015) – e elementos 

contextuais – cultura local, condições econômicas (Spigel, 2015) e rede de contatos local 

(Neumeyer, Santos & Morris, 2019) – são importantes para que a atividade empreendedora 

ocorra. 

 Os fatores locais ou regionais que auxiliam na criação de empreendimentos em 

determinada região são abordados de forma extensa na literatura sobre Empreendedorismo. 

Inicialmente, tais discussões eram pautadas pelas possíveis externalidades positivas que 

poderiam ocorrer no local, como redução de custo, agrupamento de mão de obra e spillovers 

de conhecimento (Marshal, 1985). Entretanto, a partir do advento da economia do 

conhecimento (Audrestch, Cunningham, Kuratko, Lehmann & Menter, 2019), regiões 

ganharam ainda mais notoriedade como catalisadoras de empreendedorismo, ao tornarem-se 

sinônimo de inovação e desenvolvimento econômico para seus países (Saxenian, 1996). Nas 

regiões onde predominam organizações cujos produtos e/ou serviços se baseiam em 

conhecimento, constata-se uma cultura de inovação desenvolvida no território pelas empresas 

e empreendedores (Saxenian, 1996). 



 

 

 Após algumas regiões que concentravam alta taxa de empreendimentos inovadores 

tornarem-se reconhecidas em todo o mundo, pesquisadores e formuladores de políticas 

públicas buscaram compreender, de modo mais profundo, a dinâmica destes locais, com o 

intuito de replicá-los em seus próprios países, regiões e cidades (Brown & Mason, 2017). Tal 

esforço estimulou linhas de investigação paralelas, como as sobre regiões de inovação e, mais 

recentemente, sobre os Ecossistemas Empreendedores [EE] (Autio, Nambisan, Thomas & 

Wright, 2017; Isenberg, 2011; Spigel & Harrison, 2018). 

 A abordagem dos EEs busca analisar, a partir da interação entre diversos atores, o 

desenvolvimento de empreendimentos em níveis local, regional ou nacional, tomando o 

empreendedor como o ator-chave do processo (Isenberg, 2011; Mason & Brown, 2014; 

Spigel & Harrison, 2018). Entretanto, devido ao seu caráter prático e inovador, o termo 

rapidamente tornou-se uma tendência (Brown & Mason, 2017), gerando pesquisas e 

intervenções sem a sustentação de uma base teórica sólida (Autio et al., 2017; Mack & 

Mayer, 2015). Dessa forma, lacunas se apresentaram, como, por exemplo, o desconhecimento 

sobre como a interação dos atores no ecossistema ocorre (Mack & Mayer, 2015), ou o 

impacto dos fatores regionais na decisão dos indivíduos em criarem um novo negócio 

(Spigel, 2017). Ademais, a literatura sobre EEs tornou-se altamente concentrada em 

economias desenvolvidas, deixando espaço para pesquisa quanto à atuação dos atores do 

ecossistema em economias emergentes (Cao & Shi, 2020). 

 Como forma de se elaborar um corpo teórico de maior solidez e responder às questões 

levantadas, pesquisas recentes sugerem, com o objetivo de melhor posicionar a abordagem do 

EE, algumas possibilidades: (i) a adoção de pesquisas que analisem a formação e utilização 

das redes sociais no processo empreendedor (Neumeyer et al., 2019; Spigel & Harrison, 

2018), considerada ainda uma lacuna teórica no campo, em vista da necessidade de se 

analisar a relação entre empreendedorismo e redes de forma aprofundada (Burt, 2018); e (ii) 

o papel das instituições locais – formais e informais – para a atuação dos empreendedores 

regionais e como estas estimulam ou inibem o empreendedorismo (Audrestch et al., 2019; 

Spigel, 2017), indicando o papel do contexto na ação empreendedora (GEM, 2020; Stam & 

Spigel, 2016; Welter, 2011).  

Ademais, destaca-se que os EEs em economias emergentes são reconhecidos pelo seu 

vazio institucional que, de forma geral, significa ausência de normas legais ou culturais, 

incluindo desde estruturas sociais às estruturas de mercado – (Cao & Shi, 2020), fator 

presente também em território brasileiro – já que o país ocupa a 47º posição, entre 54 países, 

no quesito normas sociais e culturais (GEM, 2020). Além disso, o País possui baixo 

desempenho em empreendimentos inovadores e de escopo nacional ou internacional, mas 

apresenta destaque quanto ao número de empreendedores nascentes, fenômeno identificado 

em economias em desenvolvimento da América Latina, em que a condição socioeconômica 

precária favorece a busca pelo autoemprego (Amorós, Ciravegna, Mandakovic & Stenholm, 

2017; GEM, 2020). 

A partir do contexto acima descrito, este ensaio tem como objetivo analisar o papel das 

redes sociais e dos empreendedores locais – atores-chave do ecossistema empreendedor 

(Spigel & Harrison, 2018) – na formação das redes que constituem o ecossistema, assim 

como a construção da cultura empreendedora local. Surgem como construtos importantes 

para este debate a segregação de empreendimentos em redes distintas, a exigência de tipos de 

suporte direcionados para cada grupo (Neumeyer et al., 2019), e seu impacto em um 

ecossistema formado por organizações heterogêneas (Morris, Neumeyer & Kuratko, 2015) e 

não somente caracterizado por empresas de crescimento rápido. Sendo assim, o ensaio foi 

organizado como se segue: após esta introdução, é apresentado o referencial teórico, dividido 

em duas subseções, onde constam os principais debates sobre a abordagem do ecossistema 

empreendedor, o papel das redes sociais no empreendedorismo e sua relação com as 



 

 

instituições e cultura. Na terceira seção, apresenta-se o modelo teórico elaborado a partir do 

arcabouço teórico desenvolvido, alinhando os principais construtos apresentados no ensaio e 

o estabelecimento de proposições que poderão nortear futura pesquisa empírica. Por fim, há 

algumas considerações finais e possibilidades de aplicação do framework proposto. 
 

2 Referencial Teórico 

2.1 Empreendedorismo, Ecossistema e Território 

 

A discussão acerca da relação entre organizações e territórios não é recente (Marshall, 

1985). Inicialmente, as decisões das organizações em estabelecerem-se em dada região ou 

território derivavam das vantagens que poderiam ser acessadas pelas mesmas, formando-se 

clusters – aglomeração de empresas similares. Como vantagens para as empresas 

aglomeradas, citam-se vantagens em custos, concentração de mão-de-obra, e, por fim, 

spillovers (difusão) de conhecimento, os catalizadores de inovação (Marshall, 1985; 

Sorenson, 2003). Entretanto, com o advento de novas tecnologias e o fortalecimento da 

economia do conhecimento (Audrestch et al., 2019), mudanças ocorreram. Entre as 

mudanças, ressalta-se, por exemplo, que vantagens locacionais tradicionais se tornaram 

secundárias para orientar a decisão das organizações em estabelecerem-se em determinadas 

regiões (Sorenson, 2003). 

 Neste cenário, a relação entre as organizações e os territórios foram direcionadas aos 

pequenos empreendimentos de base tecnológica. Afinal, empreendedores em estágio inicial 

dificilmente teriam capacidades e recursos necessários para a identificação prévia de 

informações complexas como vantagens e desvantagens regionais (Sorenson, 2003). Dessa 

forma, empresas nascentes de base tecnológica tornaram-se alvo de investigações em busca 

de se avaliar a decisão empreendedora por agruparem-se em um território. Além disso, 

elementos como cultura e as relações sociais entre empreendedores poderiam motivar não 

somente o estabelecimento de firmas em dado local, mas também o seu desempenho superior 

(Saxenian, 1996). Mesmo aquelas regiões que possuíssem características embrionárias 

semelhantes – como relação direta com universidades e presença de capitalistas de risco -, 

aspectos gerenciais distintos demonstrariam diferenças entre regiões mais e menos 

inovadoras (Saxenian, 1996). 

 A partir do exposto acima, é possível perceber que a constatação de que um grande 

número de fatores poderia influenciar a relação entre empreendimentos e regiões exigiu, 

portanto, uma nova forma de se conceber tal relação. Dessa forma, surge a metáfora de 

Ecossistema Empreendedor [EE] (Mason & Brown, 2014) como forma de se reconhecer a 

miríade de elementos facilitadores da ação empreendedora. A metáfora do ecossistema parte 

do pressuposto que as organizações não irão basear-se apenas em seus próprios recursos, 

conhecimentos e capacidades para que possam desempenhar suas atividades de forma 

superior aos competidores. Em um ambiente permeado pela economia do conhecimento, 

estratégias e vantagens competitivas estarão vinculadas aos recursos compartilhados, às redes 

de contatos, ao apoio governamental e outros elementos (Audrestch et al., 2019). A estrutura 

formada pelas condições locais e regionais influenciará a formação e atuação dos 

empreendimentos, assim como serão influenciadas por eles. 

 A perspectiva de se avaliar os territórios a partir de um ecossistema integrado de 

apoio ao empreendedorismo tornou-se uma tendência no campo (Mack & Mayer, 2015; 

Spigel, 2017) e atraiu a atenção de formadores de políticas públicas que visavam o 

desenvolvimento de suas economias (Isenberg, 2011; Mack & Mayer, 2015). Com o 

crescimento no volume de pesquisas, também emergiram definições e classificações distintas 

para o mesmo conceito. De forma simples, Mason e Brown (2014, p.5) definem o 

ecossistema empreendedor como “um conjunto de atores empreendedores interconectados”, 



 

 

como empresas, investidores, bancos, universidades, empreendedores seriais, entre outros, 

que se unem formal ou informalmente para conectar e coordenar o desempenho do 

empreendedorismo no ambiente local. Entretanto, o modelo proposto por Isenberg (2011) 

postula que o ecossistema empreendedor será composto por seis domínios, que poderão 

estimular e fomentar a atividade empreendedora, facilitando o desenvolvimento de 

determinada região. São eles: cultura, instituições de suporte, mercados, políticas públicas, 

capital financeiro, e recursos humanos – este último, incluindo também universidades e 

institutos de pesquisa. 

 O modelo proposto por Isenberg (2011) tornou-se alvo de críticas e rapidamente 

foram identificadas lacunas no estudo dos ecossistemas empreendedores. Entre elas, 

ressaltam-se a falta de estabelecimento de laços causais entre os atores e suas interações 

(Isenberg, 2011; Mack & Mayer, 2015) e ausência de uma teoria consistente que estruture a 

abordagem sistêmica (Neumeyer & Corbett, 2017; Neumeyer et al., 2019). Dessa forma, 

pesquisadores se posicionaram de forma a estimular as bases teóricas da referida abordagem. 

O corpo teórico referente aos EEs busca, por exemplo, evitar a mera replicação de atributos 

identificados em outros ecossistemas, sem a devida contextualização (Mack & Mayer, 2015; 

Neumeyer & Corbett, 2017). Por conseguinte, esforços foram realizados de forma a traçar as 

diferenças entre o referido conceito e seus similares, como sistemas regionais de inovação e, 

de forma mais abrangente, clusters (Autio et al., 2017; Neumeyer & Corbet, 2017; Spigel & 

Harrison, 2018). 

De forma geral, a diferença fundamental entre o EE e as demais abordagens está nos 

atores principais que participam do processo (Autio et al., 2017; Neumeyer & Corbet, 2017; 

Spigel & Harrison, 2018). Nos clusters e sistemas regionais de inovação, por exemplo, 

grandes empresas, agências públicas e universidades são tomadas como os atores principais. 

Já na perspectiva de EE, os próprios empreendedores são considerados atores-chave de sua 

região, indivíduos estes que irão inovar e testar novos modelos de negócio (Spigel & 

Harrison, 2018). Entretanto, atores reconhecidamente importantes no fomento à atividade 

empreendedora, como o poder público e as universidades, ainda são cruciais para a dinâmica 

do ecossistema (GEM, 2020; Silva, Guimarães, Inácio Júnior & Castro, 2021; Spigel, 2017). 

 A partir do avanço das discussões acerca dos EEs, novas perspectivas foram erigidas. 

Entre elas, destacam-se idiossincrasias e especificidades dos ecossistemas, que assumirão 

diferentes formas a depender do contexto local (Spigel, 2017). Tal perspectiva permite 

conceber, por exemplo, que ecossistemas serão constituídos por empresas diversas, e não 

apenas por empresas de alto crescimento, preservando a possibilidade de diferentes naturezas 

de empreendimentos (Brown & Mason, 2017; Cao & Shi, 2020; Neumeyer & Corbett, 2017).  

 Ademais, apesar de a atividade empreendedora ser longamente reconhecida como 

uma atividade imersa em contextos socioeconômicos e culturais (GEM, 2020; Stam, 2008), o 

contexto local em que a atividade empreendedora ocorre é subdimensionado e limitado (Stam 

& Spigel, 2016; Welter, 2011). Tal limitação revela-se ao não se reconhecer os aspectos que 

dizem respeito ao contexto onde vivem os indivíduos - como as normas, valores e práticas 

que existem na região – erigindo-se lacunas na compreensão de comportamentos 

empreendedores e na forma como as organizações locais atuam (Aoyama, 2009). 

Morris, Neumeyer e Kuratko (2015) argumentam que diversos tipos de empresas 

formam o ecossistema, ou seja, pode-se constatar a convivência de organizações de alto 

crescimento e também de empreendimentos modestos e tradicionais. Dessa forma o 

ecossistema seria composto por quatro tipos de organizações: (i) de sobrevivência, empresas 

que visem à subsistência do empreendedor; (ii) estilo de vida, empresas que possuam alguma 

estrutura formal e que possam prover ao uma renda estável empreendedor; (iii) empresas de 

crescimento gerenciado, que busquem novos mercados periodicamente e possuam alcance 



 

 

local e regional e, por fim, (iv) empresas de alto crescimento, com grande  potencial inovador 

e de alcance nacional e internacional (Morris et al., 2015; Neumeyer et al., 2019). 

 Mas este não é o único argumento que fundamenta a necessidade de maior 

contextualização da atividade empreendedora. Stam e Spigel (2016) defendem que os EEs 

são inerentemente geográficos – características de dadas localidades e distância espacial entre 

atores em particular (Stam, 2008). Dessa forma, o ecossistema terá foco em culturas, 

instituições e redes que “surgem em uma região com o tempo, ao invés da emergência de 

ordem dentro de mercados globalizados” (Stam & Spigel, 2016, p. 2). Segundo Spigel (2017, 

p. 66), estudar o relacionamento entre os atributos culturais, sociais e material é crucial para a 

compreensão dos EEs nas economias regionais, dado que: 
 

Um ecossistema empreendedor não é simplesmente uma região com altas taxas de 

empreendedorismo, isso confunde o efeito pela sua causa. Em vez disso, 

ecossistemas são definidos por conexões entre os atributos que o produzem e os 

benefícios que proveem aos empreendedores. Esses benefícios e relações poderão 

diferir entre regiões. 

 

Analisando o contexto entre países, Cao e Shi (2020) demonstram que os EEs são 

distintos entre economias desenvolvidas e em desenvolvimento. No caso dos ecossistemas 

presentes nas economias em desenvolvimento, estes são reconhecidos principalmente pelas 

suas deficiências, como: (i) vácuos institucionais – ausência de regras ou disposições legais, 

culturais e sociais, que influenciam o desempenho das organizações e provêm estabilidade e 

sentido para o convívio social (Amorós et al., 2017; Spigel, 2013; Stam, 2008); (ii) escassez 

de recursos, como falta de capital humano e capital financeiro, além de ausência de estrutura 

física, incluindo aquelas voltadas à digitalização da economia, fundamentais para o 

empreendedorismo tecnológico (Sussan & Acs, 2017) e, por fim, (iii) lacunas estruturais, 

como a falta de organizações de apoio ao empreendedorismo, grande importância destacada 

às empresas privadas já estabelecidas – que influenciam ativamente o contexto empreendedor 

local -, além de falta de integração e cooperação entre empreendimentos e instituições 

universitárias, fato reconhecido também em território brasileiro (Inácio Júnior, Autio, Morini, 

Gimenez & Dionisio, 2016; Silva et al., 2021). 

 Ainda no caso das economias em desenvolvimento, os vácuos institucionais são tidos 

como um dos principais desafios à atividade empreendedora (Acs, Estrin, Mickiewicz & 

Szerb, 2018; Amorós et al., 2017), sejam elas instituições formais – marcos regulatórios, 

direitos de propriedade -, ou informais – tradições, relações sociais e culturais (North, 1991). 

Em aspecto macro, as instituições formais e informais locais são responsáveis por prover o 

contexto institucional local, assim como as regras e normas gerais prevalentes em dado local 

(Spigel, 2013), fornecendo estabilidade e sentido para o convívio social (Stam, 2008). 

Instituições formais – que criam políticas governamentais e redes de apoio aos 

empreendedores -, juntamente com instituições informais, como redes de empreendedores-

exemplo e mentores, influenciarão o contexto cultural geral da localidade (Spigel, 2013) e 

podem contribuir para a formação da identidade de um dado EE (Neumeyer et al., 2019). 

Entretanto, para que a ação empreendedora ocorra e torne-se frequente, organizações e 

instituições enraizadas na região são imprescindíveis, como incubadoras, aceleradoras, 

infraestrutura regional de telecomunicações (Spigel & Harrison, 2018; Sussan & Acs, 2017) e 

as universidades (Fritsch & Aamoucke, 2016). 

Apesar de presente em diversos modelos propostos para análise dos EEs (Isenberg, 

2011; Foster & Shimizu, 2013, Spigel, 2017), para que uma universidade adquira relevância 

na dinâmica empreendedora regional é necessário que ela atue em conjunto com o poder 

público, indústria, sociedade e comunidade (Thomas & Pugh, 2020). Assim, é esperado que 

as universidades impactem na formação de capital humano, criação e transferência de 



 

 

conhecimento, aumento da inovação tecnológica, além de fomentar a atividade 

empreendedora (Fritsch & Aamoucke, 2016). Dessa forma, é possível que efeitos positivos 

ocorram com consequências relevantes em termos de aumento no número de empregos e 

maior PIB regional (Schubert & Kroll, 2016). 

 Entretanto, ressalta Spigel (2017, p. 67) que iniciativas que visem o fomento da 

atividade empreendedora em dada região “provavelmente não terão sucesso se não forem 

sustentados por atributos sociais e culturais complementares”. Li, Bathelt e Wang (2011, p. 2) 

destacam que, “sem mudanças nas redes e convenções” da região, determinado 

desenvolvimento regional poderá tornar-se algo passageiro. Portanto, ressalta-se, neste 

momento, o papel das redes (Neumeyer et al., 2019). As redes sociais têm sido apontadas 

como tendo grande relevância para facilitar o empreendedorismo (Sorenson, 2018), para que 

empreendedores captem e utilizem os conhecimentos oriundos do ecossistema para criarem 

inovações, além de fornecerem recursos valiosos aos empreendimentos localizados dentro do 

ecossistema (Spigel & Harrison, 2018) e auxiliarem na própria sustentação do ecossistema e 

seus diversos atores. 
 

2.2 Empreendedorismo e redes sociais 

 

As relações econômicas estão contidas nas relações sociais por meio dos laços 

formados entre os indivíduos (Granovetter, 2005). Geralmente vistas como um conduíte em 

que recursos fluem entre organizações (Podolny, 2001), as redes irão se diferenciar a 

depender do conteúdo que flui por meio dos atores interligados e sua configuração, ou a 

forma como é estruturada (Greve & Salaff, 2003). 

 Em relação ao Ecossistema Empreendedor [EE], será argumentado que a influência 

das redes para o desenvolvimento de empreendimentos em dado ecossistema é complexa e 

ampla (Neumeyer et al., 2019), abrangendo redes em níveis pessoais – as redes informais, 

como a família e amigos – e também as redes formais, como as universidades e institutos de 

pesquisa (Neck et al., 2004). No geral, as redes irão influenciar os empreendimentos desde a 

sua concepção, sendo integradas a outros atores – nós – ou, de forma concomitante, 

excluindo atores durante o nascimento, desenvolvimento e fase sustentável do 

empreendimento (Elfring & Hulsin, 2007). Tal fato demonstra uma das formas em que as 

redes individuais e mais informais influenciam e ajudam a composição das redes 

organizacionais (Moliterno & Mahony, 2011), dinâmica que também está presente no EE. 

Em consonância com o acima exposto, tem-se que as redes estabelecidas entre os indivíduos 

poderão ser ativadas, dependendo da necessidade de cada ator (Greve & Salaff, 2003), mas 

estarão em função de algumas variáveis, como a força dos laços, o tamanho da rede formada 

e a intensidade da mesma (Burt, 2005).  

A força dos laços será compreendida entre a dualidade fraco-forte, a depender do 

tempo de interação, intensidade emocional, intimidade dos laços e a reciprocidade dos 

mesmos (Granovetter, 1973). Laços fortes, por exemplo, serão potenciais condicionantes para 

informações e conhecimentos redundantes, enquanto os laços fracos poderão trazer novas 

informações à rede, gerando novos conhecimentos (Burt, 2005; Granovetter, 2005). Nesse 

sentido, os laços fortes e fracos serão importantes para a atividade empreendedora (Burt, 

2005; Greve & Salaff, 2003; Uzzi, 1997) ao fornecer recursos valiosos em diversos 

momentos do processo empreendedor. Ressalta-se, nesse caso, tanto aspectos vinculados à 

operação do empreendimento – investimento, recrutamento de funcionários –, quanto 

aspectos culturais, como a possibilidade da rede influenciar a percepção do indivíduo a 

buscar o empreendedorismo como carreira (Light & Dana, 2013; Sorenson, 2018, Stam, 

2008). 



 

 

 Greve e Salaff (2003) destacam que as redes sociais terão várias utilidades aos 

empreendedores, dependendo de seu (i) tamanho, (ii) posicionamento dos envolvidos e (iii) a 

estrutura de relacionamento da rede. No caso dos dois primeiros, o tamanho da rede poderá 

refletir a frequência que novas informações são acessadas, por meio dos laços fortes e fracos 

(Granovetter, 1973, 2005) e pela exploração dos buracos estruturais - a interação entre 

contatos não redundantes (Burt, 2005) -, levantando a necessidade de o empreendedor possuir 

contatos estratégicos em diversos pontos da rede. O “cultivo” de buracos estruturais poderá 

proporcionar menor redundância de informações e recursos (Burt, 2005; Podolny, 2001). 

Em uma rede densa, formada por inúmeros laços fortes, há maior propensão de 

circulação de normas, ideias e formas de comportamento similares (Baker & Nelson, 2005; 

Burt, 2018; Granovetter, 2005). Já a estrutura de relacionamentos mais ampla da rede irá 

determinar como cada ator relaciona-se com os demais, de forma única – ligação simples –, 

ou interagindo por meio de conteúdos variados e tipos diversos de ligação, uma vez que cada 

ator pode assumir papeis diversos na rede, em uma relação complexa – ligação multiplex 

(Greve & Salaff, 2003).  

Uzzi (1997) destaca que existem muitas formas de se estruturar uma rede de 

relacionamentos. Em suma, uma rede possuirá uma formação estrutural considerada 

adequada quando formada por relações imersivas – pautadas na confiança, o que permite 

gerar um fluxo de informações tácitas valiosas – e relações processuais, documentadas e 

pautadas pela racionalidade econômica (Uzzi, 1997). O equilíbrio na estrutura da rede busca 

evitar uma imersão exagerada (Uzzi, 1997), ou um aprisionamento na rede, o que poderá 

levar a efeitos negativos semelhantes àqueles observados pelo excesso de relações pautadas 

em laços fortes (Baker & Nelson, 2005; Granovetter, 1985), como o acesso a conhecimentos 

redundantes ou dependência de atores-chave. 

 Entretanto, Ahuja (2000, p. 451) argumenta que os atributos de cada rede, assim como 

as posições dos atores, “só poderão ser compreendidos relativos a um contexto particular”. 

Dessa forma, no caso de empreendedores que buscam acessar redes sociais em busca de 

recursos para seus empreendimentos, o contexto em que estão inseridos também será 

relevante. Para tanto, toma-se como premissa o fato de as redes influenciarem o processo 

empreendedor em diversas etapas, como na descoberta de oportunidades, obtenção e retenção 

de recursos e obtenção de legitimidade (Elfring & Hulsink, 2003). A rede, para os 

empreendedores, poderá tornar-se tanto um meio para acesso a recursos, quanto auxiliá-los na 

combinação e transformação de recursos já existentes (Baker & Nelson, 2005; Brush, Greene 

& Hart, 2001). 

Além disso, Elfring e Hulsink (2007) demonstram como a condição inicial da rede 

dos empreendedores e a natureza da inovação que perseguem afetam o desenvolvimento da 

mesma. Segundo os autores, as condições prévias da rede levam os empreendedores a 

adicionar, atualizar ou excluir laços durante a trajetória empreendedora. A contínua evolução 

da rede acaba, por sua vez, gerando efeitos distintos em cada empreendimento, como a busca 

incessante por laços fracos, evolução de alguns poucos como laços fortes e a posterior 

exclusão dos laços fracos remanescentes (Elfring & Hulsink, 2007). 

Entretanto, destacam Neumeyer et al. (2019) que a rede de relações dos 

empreendedores também pode erigir barreiras às organizações, produzindo sanções aos 

participantes de um EE e delimitando suas possibilidades de ação. Neumeyer et al. (2019) 

frisam que, em um dado ecossistema, pode-se constatar o que é identificado como a 

“segregação” de empreendedores, ou seja, separação de negócios por categorias, com maior 

destaque para o distanciamento entre os empreendedores que gerenciam empreendimentos de 

alto crescimento e os demais. Ainda segundo Neumeyer et al. (2019), empreendedores com 

trajetórias socioeconômicas distintas, como aqueles que tenham histórico em situação de 

pobreza, tornam-se desconectados de redes formais – arranjos institucionais criados para 



 

 

fomentar a atividade empreendedora, como universidades – e de grupos de empreendedores 

tecnológicos, uma vez que os empreendedores em situação econômica desfavorável poderão 

apresentar déficits em conhecimentos tecnológicos avançados (Neumeyer et al., 2019), 

fenômeno observado também em outras economias em desenvolvimento (Venkatesh et al., 

2017).  

Tal fato poderia impactar a formação de redes amplas, condicionando-as a formas 

dispersas, como a relação centro-periferia ou a formação de um clube dos ricos – um pequeno 

núcleo de membros altamente conectados e conectados entre si (Csermely, London, Wu & 

Uzzi, 2013). A segregação observada em redes de empreendedores (Neumeyer et al., 2019; 

Venkatesh et al., 2017) é observada também na América Latina (Amorós et al., 2017) e, mais 

especificamente, em território nacional, uma vez que indivíduos em situação socioeconômica 

desfavorável enfrentam maiores desafios para tornarem-se empreendedores (Vale, 2015). 

Ademais, tal fato torna-se ainda mais relevante uma vez que as relações pessoais e próximas 

influenciam a captação e formação de recursos necessários ao desenvolvimento das 

organizações (Brush et al., 2011; Elfring & Hulsink, 2003; Light & Dana, 2013) e também a 

constituição de redes multiníveis. Dessa forma, percebe-se que a forma como as redes em 

nível pessoal é estruturada reverberará na formação das redes em nível organizacional 

(Moliterno & Mahony, 2011), podendo condicionar redes segregadas tanto no âmbito 

individual quanto organizacional. 

Em contextos de regiões periféricas, que estejam passando por crises econômicas 

agudas ou que exibam escassez de recursos, por exemplo, o apoio familiar – financeiro e não 

financeiro – será importante para a criação de uma nova empresa, uma vez que os ativos para 

se iniciar o processo empreendedor são escassos (Venkatesh et al., 2017). Além disso, regiões 

periféricas que possuam poucos recursos disponíveis para apoiar empreendedores podem se 

valer da participação de indivíduos que tenham sido bem sucedidos no processo 

empreendedor, tornando-se modelos e atores-chave na rede capazes de promover mudanças 

(Isenberg, 2011). Observar outros indivíduos na carreira empreendedora acaba por encorajar 

o empreendedorismo, aumentando a legitimidade das iniciativas (Sorenson, 2018). Nesse 

caso, destaca Burt (2005), informações e orientações possuem mais legitimidade quando 

vindas de um ator daquele mesmo contexto. Dessa forma, a expectativa é de que, ao alcançar 

uma taxa alta de empreendedorismo em uma região, esta acabe por legitimar a ação 

empreendedora de empreendedores nascentes nesta localidade (Stam & Spigel, 2016; 

Sorenson, 2018). 
 

2.3 Instituições e empreendedorismo 

 

Conforme exposto anteriormente, o contexto regional poderá, a partir do estímulo à 

formação de redes e práticas de cooperação, promover a cultura empreendedora (Aoyama, 

2009; Fritsch & Wyrwich, 2018), com estímulos ao desenvolvimento de características 

criativas e inovadoras, e, como decorrência, aumentando a possibilidade de criação de auto 

emprego e aceitação de risco. O contexto cultural é reconhecidamente complexo (Neck et al., 

2004; Spigel, 2017), sendo descrito como um dos fatores que influenciam o processo 

empreendedor e presente também em pesquisas que retratam o Ecossistema Empreendedor 

[EE] (Isenberg, 2011; Stam & Spigel, 2016), mas ainda necessita ser mais explorado em 

trabalhos de investigação (Fritsch & Wyrwich, 2018; Spigel, 2013) de modo a melhor se 

compreender a importância da cultura local nas taxas de criação de empresas. Para tanto, a 

partir de então, o contexto cultural será explorado pela lente das instituições. 

Segundo Scott (2014), a dimensão cultural – nomeada cognitivo-cultural –, 

juntamente com outras duas dimensões – reguladora e normativa – formam a base das 

estruturas institucionais. As instituições, de forma geral, permitem e restringem a ação 



 

 

individual (Bruton, Ahlstrom & Li, 2010; Meyer, 2010; Scott, 2014), direcionando os 

indivíduos em torno de determinada conduta, mas que necessitam ser “trazidas à vida” via a 

ação humana (Scott, 2014, p. 57). 

Iniciando pelo pilar regulador, este é definido a partir de uma perspectiva dos 

processos regulatórios explícitos, como o estabelecimento de regras, monitoramento e 

sanções (Scott, 2014), com maior proeminência a partir da escola de pensamento econômico 

(North, 1991; Scott, 2014). O pilar normativo, por sua vez, tem origem nas primeiras escolas 

sociológicas e, por meio de uma perspectiva que enfatiza normas de natureza prescritiva à 

vida social, postulam discussões sobre o papel dos indivíduos na ação social. Nesse caso, o 

indivíduo não se questionaria apenas sobre qual escolha seria de seu interesse, mas levaria em 

consideração, ao efetuar uma escolha, tanto a situação em questão quanto seu papel na 

mesma (Scott, 2014).  

Especificamente em relação ao pilar cognitivo-cultural, a conformidade será orientada 

pelas atitudes tidas como corretas, além das compreensões sobre o mundo compartilhadas 

entre os indivíduos (Scott, 2014). Especificamente em relação ao empreendedorismo, Hwang 

& Powell (2005, p. 180) destacam que “embora grande parte da atividade empreendedora 

seja intencional, não é necessariamente intencional”. Dessa forma, estudos utilizaram da 

perspectiva cognitivo-cultural para analisar o ato de empreender – focado na criação de 

empresas (Bruton, Ahlstrom & Li, 2010). Todavia, tais estudos, principalmente de natureza 

quantitativa, utilizavam de uma perspectiva cultural em âmbito nacional e, por meio de 

levantamentos, buscavam acessar de maneira objetiva a natureza cognitiva das aspirações 

empreendedoras dos indivíduos. 

 Entretanto, é possível questionar a operacionalização da cultura pelos estudos 

mencionados anteriormente. Segundo Scott (2014), sistemas culturais operam em múltiplos 

níveis, incluindo as definições compartilhadas de situações específicas a localidade até às 

premissas compartilhadas que definem sistemas econômicos em níveis nacionais ou outros. 

Essa perspectiva, posicionando a cultura como padrões de ação e pensamento, toma como 

possível a associação de padrões – ou templates – para a difusão de ações específicas.  

De forma mais objetiva, os aspectos culturais e sua importância no processo 

empreendedor são esclarecidos por Spigel, (2013, p. 805): 
 

Cultura é definida aqui como as formas de compreensão coletiva do mundo para um 

grupo de pessoas [...]. A partir dessa perspectiva, culturas empreendedoras são 

aquelas perspectivas que moldam as ações dos atores conectados com o fenômeno 

empreendedor, incluindo o próprio empreendedor, assim como outros atores, como 

investidores, mentores, funcionários e consumidores. 

 

A percepção de que as ações dos atores conectados são tidas como desejáveis em um 

contexto social retrata um dos aspectos da legitimidade da atividade empreendedora 

(Kuratko, Fisher, Bloodgood & Hornsby, 2017), uma vez que os empreendimentos podem ser 

direcionados a operarem de determinada maneira. São exemplos os atos tomados como forma 

de se evitar sanções (Bruton, Ahlstrom & Li, 2010), ou na relação entre influência familiar e 

a propensão ao empreendedorismo (Hwang & Powell, 2005; Sorenson, 2018; Vale, 2015).  

A influência em direção à tomada de decisão de iniciar o processo empreendedor 

também pode ser transmitida e fomentada pelos empreendedores-exemplo ou role-models. É 

reconhecido que essa categoria de empreendedores, notadamente bem-sucedidos, pode 

impactar a cultura empreendedora local (Sorenson, 2018; Spigel, 2017), tornando-se 

exemplos – ou templates (Scott, 2014) – aos potenciais empreendedores locais. Segundo 

Wyrwich, Stuetzer e Sternberg (2015), os role-models são fontes de duas informações 

específicas aos seus receptores, nesse caso, potenciais empreendedores: (i) conhecimentos 

sobre tarefas e capacidades empreendedoras e (ii) a atratividade do empreendedorismo como 



 

 

opção de carreira (observando-se bem-estar e receitas financeiras). Além disso, soma-se o 

fato de que modos de comportamento que sejam atrativos podem acelerar a difusão de 

comportamentos dentro de uma dada população (Stang & Meyer, 1993). Dessa forma, cientes 

da possibilidade de tornarem-se empreendedores, cogita-se que os potenciais empreendedores 

locais possam observar os role-models do ambiente como “modelos para sua própria ação” 

(Stang & Meyer, 1993, p. 503), extraindo-se compreensões acerca das regras e imposições 

necessárias para que alcancem a posição de empreendedor e iniciem – ou não - trajetória 

empreendedora (Light & Dana, 2013). 

De forma concomitante, ressalta Zucker (2004, p. 83) que o corpo de conhecimentos 

gerados em dada localidade, como a compreensão coletiva de comportamentos e normas, 

uma vez institucionalizado – ou seja, estabelecido e relativamente permanente – passa a 

existir como um fato: será “suficiente que uma pessoa simplesmente diga à outra que assim é 

como as coisas são feitas”. Dessa forma, algumas lógicas de ação individual serão tomadas 

como corretas e bem aceitas, sendo equivalentes às regras (Ostrom, 2011), e direcionando as 

ações ao isomorfismo, ou seja, certa similaridade (Scott, 2014). 

 Destaca-se aqui que o seguimento às regras não é de fácil predição, uma vez que estão 

sujeitas à aceitação da mesma que, por sua vez, pode ser influenciada por mudanças 

contextuais, como transformações tecnológicas. Nesse sentido, Ostrom (2011) define 

algumas regras, de natureza exógena, que poderão afetar a ação do indivíduo, como: (i) 

regras de fronteira, ou o reconhecimento de quais ações um novo participante deve tomar 

para fazer parte de uma rede; (ii) regras de escolha, ou seja, quais as opções e escolhas os 

indivíduos possuem sobre, por exemplo, as ferramentas que devem utilizar e (iii) regras de 

posição, reconhecida como as ações que devem ser tomadas para que um participante alcance 

novas posições.  

Entretanto, Wyrwich, Stuetzer e Sternberg (2015) justificam que diferentes ambientes 

e contextos poderão reconhecer a atividade empreendedora de formas distintas, o que poderá 

influenciar sua aceitação social e credibilidade (Scott, 2014). No caso de EE regionais, o 

processo de legitimidade das organizações torna-se ainda mais complexo. Kuratko et al. 

(2017) argumentam que a legitimidade da atividade empreendedora em um EE será difundida 

em quatro fases - inovação, validação local, difusão da inovação e validação generalizada. 

Entretanto, os autores destacam que este processo de legitimação sofre de uma contradição. 

Enquanto empresas altamente inovadoras enfrentam processos mais complexos e exigentes 

para tornarem-se legítimas e terem seus produtos ou serviços aceitos no mercado, as demais 

empresas que desenvolvem tecnologias e produtos já existentes enfrentam barreiras menores 

para validação. Quando se considera o ecossistema, as empresas menos inovadoras são alvo 

de um julgamento passivo, uma vez que nada de novo ou relevante estaria em evidência. 

Por outro lado, as empresas altamente inovadoras, que exigem mudanças culturais e 

sociais, passam por um julgamento ativo, e a difusão de informações sobre as empresas mais 

inovadoras é tida como arriscada. Tal fato pode levar os difusores de conhecimento a 

decidirem circular as informações sobre as organizações inovadoras em uma rede externa ao 

ecossistema, tornando a legitimação local da firma inovadora mais custosa. No contexto 

brasileiro, em que as organizações têm dificuldade em nacionalizar ou internacionalizar suas 

operações (GEM, 2020), a falta de legitimidade regional pode impactar negativamente os 

empreendimentos. 
 

3 Discussão: proposições e modelo teórico para estudos futuros 
 

 A partir da discussão sobre Empreendedorismo, Ecossistemas e Redes, foi elaborado 

um modelo teórico que representasse o Ecossistema Empreendedor [EE] em um contexto 

regional. Para tanto, tomou-se como base a necessidade de se aprofundar a teorização quanto 



 

 

aos EEs (Spigel, 2017; Stam & Spigel, 2016, Neumeyer & Corbett, 2017), especialmente 

quanto à forma de interação entre os atores (Mack & Mayer, 2015). Dessa forma, optou-se 

pelas redes sociais (Burt, 2005; 2018; Granovetter, 2005; Podolny, 2001) como forma de se 

analisar o EE, um arcabouço teórico propício para a análise da relação entre os atores 

presentes no ecossistema (Spigel & Harrison, 2018; Neumeyer et al., 2019). 

 Ao reconhecer o EE como uma rede de atores interconectados em uma região, alguns 

atores são reconhecidamente importantes. O ator-chave é o próprio empreendedor (Isenberg, 

2011; Audrestch et al., 2017; Autio et al., 2017), representado por meio dos modelos de 

negócios que são construídos pelos mesmos. Em contextos de economias em 

desenvolvimento, ressalta-se a possibilidade de as organizações provenientes do processo 

empreendedor resultarem em empresas de tipos distintos, que possuam proposta inovadora e 

de amplo escopo de atuação, ou a proposta de subsistência e atuação local (Morris et al., 

2015; Neumeyer et al., 2019).  

Entretanto, conforme preconiza a abordagem sistêmica do EE (Audrestch et al., 

2019), os atores relacionam-se de forma interativa. Dessa maneira, os empreendedores e as 

organizações formadas pelos mesmos poderão ser apoiados por outras organizações. Dentre 

eles, citam-se as organizações âncoras – como universidades (Inácio Júnior et al., 2016; Silva 

et al., 2021a) – que poderão suprir recursos tecnológicos e de infraestrutura aos 

empreendedores, e outras organizações de apoio, como incubadoras e aceleradoras, que 

poderão ofertar treinamento e apoio à rede empreendedora (Spigel & Harrison, 2018). Como 

ressaltado anteriormente, o processo ocorre de forma interativa, proporcionando, dentre as 

atividades, a reciclagem e criação de novos recursos (Brush et al., 2001; Spigel & Harrison, 

2018). Dessa forma, tem-se a primeira proposição do estudo: 

 Proposição 01: diferentes tipos de empreendimentos constituirão o ecossistema, e os 

empreendedores são os atores chave para conectar diferentes organizações. 

 Por meio das redes formadas em um EE regional, os empreendedores poderão ter 

acesso a recursos (Burt, 2005; Elfring & Hulsink, 2007; Spigel & Harrison, 2018), como 

novos conhecimentos, tecnologias ou novas relações sociais, e transformá-los em outros 

recursos organizacionais, como capital financeiro (Brush et al., 2001). Tomando-se a 

perspectiva da atividade empreendedora como um processo (McMullen & Dimov, 2013), 

reconhecendo-se que “antes de se ter uma empresa, tem-se um empreendedor e uma ideia” 

(Brush et al., 2001, p.70), as interações sociais dos indivíduos poderão influenciar as redes 

em níveis organizacionais (Elfring & Hulsink, 2003; Light & Dana, 2013; Moliterno & 

Mahony, 2011), podendo levar, posteriormente, a redes segregadas de indivíduos 

empreendedores e empresas dentro do ecossistema (Neumeyer et al., 2019). Elfring e Hulsink 

(2003) ressaltam especificamente três fases do processo empreendedor em que as redes 

poderão interagir e influenciar o empreendedor e sua nova organização: durante a descoberta 

de oportunidades, acesso à recursos e na obtenção de legitimidade. Sendo assim, é sugerida a 

segunda proposição do estudo. 

 Proposição 02: as redes formadas pelos empreendedores, em âmbito pessoal, irão 

influenciar de forma decisiva a formação e a segregação de redes organizacionais no 

ecossistema.  

Ademais, as redes, a depender de sua densidade e estrutura (Burt, 2005; Granovetter, 

2005) poderão influenciar também as instituições regionais – formais e informais (Scott, 

2014), como também a cultura empreendedora regional (Sorensen, 2003; Stam, 2008; Spigel, 

2013) e a própria legitimação dos empreendimentos (Elfring & Hulsink, 2003; Kuratko et al., 

2017). A criação e disseminação de cultura e regras de comportamento (Scott, 2014) poderão 

ser acessadas por meio de empreendedores bem-sucedidos, que podem tornar-se referências 

aos potenciais empreendedores da região, repassando aos mesmos tanto conhecimentos sobre 

tarefas e capacidades empreendedoras, como a atratividade do empreendedorismo como 



 

 

opção de carreira, frisando-se o bem-estar e seu aspecto financeiro (Wyrwich, Stuetzer & 

Sternberg, 2015). As regras – entendimentos compartilhados entre os indivíduos – poderão 

ser visualizadas a partir de sua influência exógena ao comportamento individual do potencial 

empreendedor, como regras de fronteira, posição e escolha (Ostrom, 2011). Este processo de 

influência também é interativo, de forma que o contexto regional poderá influenciar a 

atividade empreendedora regional e este retornará ao contexto local, contribuindo de forma 

positiva ou negativa à região (Light & Dana, 2013; Wyrwich, Stuetzer & Sternberg, 2015).  

Por fim, destaca-se que em um EE de baixa densidade, um único atributo ou 

característica poderá sustentar o fluxo de oportunidades, mas ao custo de um maior risco aos 

atores presentes na rede (Granovetter, 2005; Morris et al., 2016), o que poderá impactar a 

legitimidade das organizações locais (Kuratko et al., 2017) e até mesmo a influência da rede 

no decorrer do processo empreendedor das organizações locais (Elfring & Hulsink, 2007). 

Dessa forma, a partir do exposto acima, tem-se a terceira e última proposição do estudo: 

Proposição 03: as redes formadas pelos empreendedores, em nível individual ou 

organizacional, influenciarão de forma decisiva as instituições formais e informais do 

contexto ou ecossistema local. 

 Por fim, a Figura 1 demonstra, de forma visual, um EE regional. A interação entre os 

atores-chave – organizações-âncora, empreendimentos e outros atores de suporte – fazem 

parte do ecossistema em rede. Os empreendimentos, vinculados ao ecossistema perpassam o 

processo empreendedor, caracterizado em três fases: descoberta de oportunidades, acesso à 

recursos e obtenção de legitimidade. O ecossistema será impactado e, de forma reflexiva, 

impactará a cultura empreendedora local, reconhecida como um dos fatores institucionais 

locais. Neste ensaio, propõe-se que os dois principais tipos de informações repassadas pelos 

role-models aos potenciais empreendedores em uma região sejam tomados como exemplos 

de criação e disseminação de cultura empreendedora – conhecimentos sobre tarefas e 

capacidades empreendedoras e atratividade do empreendedorismo como opção de carreira. 
 

Figura 1 – Proposta de modelo teórico 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 



 

 

4 Considerações finais 

 

 Buscou-se, neste ensaio, analisar o papel das redes sociais e dos empreendedores 

locais na formação das redes que constituem o ecossistema e construção da cultura 

empreendedora local. Ambas temáticas – redes sociais e cultura como aspecto institucional – 

constituem alternativa de aprofundamento teórico relativo à abordagem do Ecossistema 

Empreendedor [EE] (Spigel & Harrison, 2018; Spigel, 2017). 

 Argumentou-se que o EE pode ser representado por empresas diversas, para além 

daquelas caracterizadas como de crescimento rápido (Morris et al., 2016) e constituído em 

rede (Spigel & Harrison, 2018), considerando-se, entretanto, as possíveis segregações das 

redes em grupos específicos de empreendimentos (Neumeyer et al., 2019) e o papel das redes 

enquanto ferramentas de acesso à recursos em diferentes etapas do processo empreendedor 

(Elfring & Hulsink, 2007; Light & Dana, 2013). Assinalou-se também que o processo 

empreendedor e a formação de redes em níveis individuais e organizacionais também são 

influenciados – e influenciam, de maneira reflexiva – a cultura empreendedora local, 

principalmente por meio dos role-models (Wyrwich, Stuetzer & Sternberg, 2015).  

Dessa forma, foi proposto um modelo teórico em que as discussões acima foram 

expostas de maneira visual. Argumenta-se que o modelo teórico proposto possa ser 

visualizado como uma forma de compreensão dinâmica do aspecto institucional cultural em 

um EE regional, observando-se a forma como o contexto cultural influencia e é influenciado 

pelo processo empreendedor individual de cada um dos empreendedores, que se relacionam 

entre si. Ademais, a compreensão de um EE, em nível regional e composto por empresas 

diversas, poderá facilitar e possibilitar a observação de fenômenos empreendedores em rede e 

em contextos que não aqueles frequentemente retratados na literatura empreendedora, como 

economias em desenvolvimento (Welter, 2011) e que exibam vazios institucionais (Cao & 

Shi, 2020). 
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Resumo: Este ensaio teórico tem o objetivo de discutir quatro questões específicas da 

abordagem de ecossistemas empreendedores que parecem ser críticas para a formulação de 

políticas públicas de fomento ao empreendedorismo: (i) escala espacial de análise; (ii) métricas 

de avaliação; (iii) dinâmica evolutiva; e (iv) configurações possíveis dos ecossistemas. O 

estudo conclui argumentando sobre a necessidade de se desenvolver metodologias para o 

diagnóstico de ecossistemas empreendedores locais que se adequem à realidade do contexto 

brasileiro. Um aspecto importante dessas metodologias deve ser a combinação de dados 

objetivos com insights das partes interessadas locais. 
 

Palavras-chave: Ecossistema empreendedor. Políticas públicas. Diagnóstico. 

 

1 Introdução 

 

A ocorrência do empreendedorismo inovador (SCHUMPETER, 1982), produtivo 

(BAUMOL, 1996), ambicioso (STAM et al., 2012; STAM, 2015) e de alto crescimento 

(AUDRETSCH, 2012; MASON; BROWN, 2014) não é algo típico de todos os lugares. Na 

realidade, poucos são os lugares que desfrutam do dinamismo das atividades empreendedoras, 

pois, de modo geral, as particularidades do contexto local parecem desempenhar um papel 

relevante para a ocorrência do empreendedorismo dinâmico (ACS et al., 2017).  

Esta perspectiva – isto é, a de que “o espaço importa para o empreendedorismo” 

(STERNBERG, 2009, p. 216) – é, em parte, reflexo de um significativo movimento 

experimentado pela pesquisa em empreendedorismo. Tal movimento, intensificado na década 

de 1980, diz respeito a uma “virada contextual” nos estudos em empreendedorismo, em que o 

foco da análise se moveu do indivíduo empreendedor e do que o empreendedor faz 

(VENKATARAMAN, 2019) para as características do “contexto mais amplo” no qual o 

empreendedor opera. 

No âmbito deste movimento, Gartner (1985), Gnyawali e Fogel (1994), Malecki (1990) 

e Moyes e Westhead (1990) examinaram os “ambientes” que determinam o desenvolvimento 

do empreendedorismo e das novas empresas. Birley (1985) explorou a extensão do uso das 

“redes” formal e informal pelos empreendedores, e Van de Ven (1993), por sua vez, 

argumentou que o empreendedorismo de caráter inovador exige, além de ações individuais dos 

empreendedores, uma “infraestrutura” composta por arranjos institucionais e dotações de 

recursos públicos. Do mesmo modo, Neck et al. (2004) e Spilling (1996) introduziram e 

elaboraram a noção de “sistema empreendedor”. 

A abordagem de ecossistema empreendedor (EE) é, também, um “produto” deste 

movimento. Os trabalhos de Isenberg (2010, 2011) e Feld (2012) desempenharam uma 

influência direta para a popularização dessa abordagem. A partir do ano de 2015, a literatura 

acerca dos ecossistemas empreendedores (EEs) experimentou um rápido crescimento, sendo 

que o trabalho de Stam (2015) desempenhou um papel determinante nesse processo ao chamar 

a atenção para as deficiências da “teoria” até então desenvolvida e ao apresentar um modelo de 

EE abrangendo seus elementos básicos, além de suas saídas (ou produtos) e resultados. 



 

 

O trabalho de Stam (2015) mobilizou a comunidade acadêmica e desencadeou uma 

rápida expansão da literatura acerca dos EEs. Ao mesmo tempo em que este processo ocorria, 

os EEs ganharam inúmeras definições, algumas mais simples, outras mais elaboradas. No 

entanto, conforme evidenciado por Malecki (2018, p. 5), a maior parte das definições de EE 

“destaca a combinação ou interação de elementos, geralmente através de redes, produzindo 

valores culturais compartilhados que apoiam a atividade empreendedora”. Stam e Spigel (2016, 

p. 7) sugerem que “o denominador comum” – entre os diferentes conceitos de EE – “parece ser 

o fato de que os empreendedores criam um novo valor, organizado por uma ampla variedade 

de modos de governança, habilitados e confinados dentro de um contexto institucional 

específico”. Alvedalen e Boschma (2017, p. 893) observam que “a maioria das definições 

concorda que um ecossistema empreendedor tem um limite geograficamente definido que 

inclui diferentes atores e fatores interconectados, como capital humano, redes e instituições”. 

Muitos estudos têm destacado a existência de algumas similaridades entre a abordagem 

de EE e outras abordagens relacionadas, sobretudo, a de sistemas de inovação (EDQUIST; 

JOHNSON, 1997; COOKE; URANGA; ETXEBARRIA, 1997; ASHEIM; GERTLER, 2005; 

NELSON, 2006; LUNDVALL, 2016). Spigel e Harrison (2018) indicaram três fundamentos 

básicos dos sistemas de inovação que, de certa forma, influenciaram a literatura de EE: o papel 

das redes, a importância das universidades e outras organizações-âncora, e o papel da política. 

Por sua vez, Stam e Spigel (2016) identificaram três diferenças fundamentais entre as 

abordagens de EE e a de sistemas de inovação. A primeira diferença se refere ao ponto focal 

da análise – na abordagem de ecossistema, o ponto focal é o empreendedor e sua empresa em 

estágio inicial de vida ou ainda em fase de “gestação”, e nos sistemas de inovação, o foco são 

as empresas maiores e mais estabelecidas. Uma segunda diferença se refere ao papel do 

conhecimento – na abordagem de EE, assume-se que não só o conhecimento ligado à 

competência técnica necessária para desenvolver e introduzir no mercado novos produtos e 

tecnologias é importante, mas também o conhecimento sobre o próprio processo de 

empreendedorismo é necessário. Por último, aponta-se a relevância dada à agência individual 

como um contraste importante entre a abordagem de EE e o conceito de sistema de inovação – 

nos sistemas de inovação, o papel das instituições parece ser “supervalorizado”, ao mesmo 

tempo em que pouca ou nenhuma relevância é dada ao indivíduo empreendedor. 

Diante disso, é possível afirmar que a abordagem de EE representa uma resposta diferente 

de enfrentar os desafios do desenvolvimento das regiões ao complementar as estratégias de 

desenvolvimento alicerçadas no conceito de sistemas de inovação. Além disso, a “perspectiva 

distinta” da abordagem de ecossistema tem exigido uma reavaliação das políticas públicas de 

empreendedorismo que, tradicionalmente, focaram em meramente aumentar a oferta de 

empreendedores. 

De fato, uma das principais implicações da abordagem de EE para o domínio da política 

de empreendedorismo é a ênfase na qualidade do empreendedorismo (STAM; SPIGEL, 2016), 

diferentemente das abordagens políticas tradicionais que, em geral, incentivam a criação 

indiscriminada de novos negócios (SHANE, 2009). O foco na qualidade do empreendedorismo 

significa, na prática, estimular a formação de empresas inovadoras e de alto crescimento, o que 

requer, por sua vez, uma abordagem política voltada para “o cultivo de um ecossistema que 

apoie as necessidades de empreendedores ambiciosos” (MASON; BROWN, 2014, p. 27).  

No entanto, não existe uma “solução mágica” à disposição dos formuladores de política, 

pois, entre outras coisas, “os ecossistemas são organismos dinâmicos e complexos” (MASON; 

BROWN, 2014, p. 19) e “cada ecossistema é único” (MASON; BROWN, 2014, p. 19), o que 

implica, conforme evidenciado por Isenberg (2011, np), que “cultivar o seu próprio 

(ecossistema) requer tempo, esforço e recursos, bem como experimentação e aprendizado até 

que as configurações únicas certas evoluam” (ISENBERG, 2011). Isto sugere que a mera 

transferência de políticas de forma acrítica e sem as apropriadas adequações às condições locais 



 

 

certamente não é a melhor abordagem para o desenvolvimento de um ecossistema 

empreendedor (EVANS, 2017; LUNDSTRÖM; STEVENSON, 2005), pois a simples 

observação de “uma região de sucesso em sua maturidade total (...) pode não fornecer 

informações prescritivas sobre o processo de como essas regiões se desenvolvem” 

(FELDMAN, 2001, p. 884-885). 

Isto posto, o presente ensaio teórico identifica algumas questões específicas da 

abordagem de EE que parecem ser críticas para o campo das políticas públicas. A primeira 

questão envolve a escolha da escala espacial de análise dos ecossistemas. A segunda questão 

inclui a necessidade de construir métricas capazes de expressar a qualidade dos EEs. A terceira 

questão tem relação com o caráter evolutivo dos ecossistemas. Por fim, a quarta questão crítica 

dos EEs envolve as diferentes configurações possíveis dessas estruturas. 
 

2 Qual deve ser a escala espacial de análise dos ecossistemas? 

 

Geograficamente, os EEs podem emergir em diferentes níveis espaciais – pode ser uma 

cidade, uma região ou um país (COLOMBELLI; PAOLUCCI; UGHETTO, 2019; STAM; 

VAN DE VEN, 2021). Embora a unidade espacial de análise possa variar, todos os 

ecossistemas parecem compartilhar uma mesma característica: “formação de redes e troca de 

conhecimento entre os atores envolvidos (...) que operam em uma comunidade delimitada 

espacialmente” (COLOMBELLI; PAOLUCCI; UGHETTO, 2019, p. 507). 

Nessa linha de raciocínio, Leendertse, Schrijvers e Stam (2021) argumentam que as 

“saídas” e “resultados” dos ecossistemas são dependentes de um conjunto complexo de atores 

e fatores (o ecossistema empreendedor) que ocorrem em um ambiente regional variável; diante 

disso, “o principal critério de demarcação [dos ecossistemas] deve ser o alcance espacial dos 

mecanismos causais envolvidos” (ibid., p. 4). 

No entanto, a consideração dos “mecanismos causais envolvidos” como referência para 

a demarcação dos limites geográficos dos ecossistemas empreendedores pode não funcionar na 

prática, pois, para alguns de seus elementos, a delimitação deveria ser local ou subnacional 

(mercado de trabalho, por exemplo), enquanto para outros elementos, como a política 

macroeconômica ou a regulação de indústrias em específico, a demarcação geográfica 

necessitaria de um alcance mais amplo, geralmente nacional ou, mesmo global, em alguns 

casos (COLOMBELLI; PAOLUCCI; UGHETTO, 2019; LEENDERTSE; SCHRIJVERS; 

STAM, 2021; STAM; VAN DE VEN, 2021). Além do mais, os ecossistemas empreendedores 

parecem ser caracterizados, pelo menos em partes, por “geografias aninhadas” mais complexas, 

ou seja, os ecossistemas podem envolver interações “multiescalares” com diferentes atores do 

ecossistema operando, simultaneamente, em diferentes níveis espaciais (BROWN; MASON, 

2017). 

Essas condições revelam a complexidade de delinear a fronteira espacial dos 

ecossistemas empreendedores puramente do ponto de vista dos “mecanismos causais 

envolvidos”. Por isso, a definição de uma “escala apropriada” é quase sempre arbitrária, em 

algum lugar entre o nível local e o nível nacional (STAM; VAN DE VEN, 2021), a depender 

das “circunstâncias” ou dos “interesses” das partes interessadas do ecossistema – na 

perspectiva de um policy-maker, por exemplo, o limite relevante do ecossistema deveria ser 

uma jurisdição particular, enquanto para um empreendedor ou para um capitalista de risco pode 

ser uma multiplicidade de ecossistemas empreendedores em camadas (cidade, região, país, 

mundo) (LEENDERTSE; SCHRIJVERS; STAM, 2021).  

A ideia de que o empreendedorismo é essencialmente um “evento regional” 

(STERNBERG, 2009) aponta para a necessidade de uma demarcação mais restrita da dimensão 

geográfica dos ecossistemas empreendedores. Iacobucci e Perugini (2020, p. 52) afirmam, 

neste sentido, que “os elementos que compõem um EE – como instituições e normas, 



 

 

infraestrutura, amenidades da cidade, acesso a financiamento, etc. – são mais bem 

caracterizados em nível local”. A ênfase local nos ecossistemas empreendedores parece ainda 

mais evidente em circunstâncias de países continentais, como o Brasil, onde as diferentes 

dimensões dos ecossistemas tendem a estar irregularmente distribuídas no espaço – em 

quantidade e qualidade – em vista, sobretudo, de diferenças em termos econômicos, culturais, 

sociais, tecnológicos etc. entre as regiões (CAVALCANTE, 2011; POCHMANN; SILVA, 

2020; HOFSTEDE et al., 2010). 

Embora a demarcação dos ecossistemas empreendedores em nível local pareça ser a 

escala espacial mais adequada de análise, a compreensão dos ecossistemas empreendedores 

enquanto “sistemas abertos” não pode ser negligenciada (WURTH; STAM; SPIGEL, 2021). 

De fato, conforme argumentado por Malecki (2018), as interações de um ecossistema 

empreendedor podem incluir fluxos com elementos de fora do ecossistema local; para o autor 

(ibid., p. 8), “embora o empreendedorismo seja um evento local, recursos distantes também 

podem ser críticos”. 

A definição de local para efeitos práticos requer algumas ponderações. Cooke, Uranga e 

Etxebarria (1997) argumentam que o local pode ser delimitado com base no regionalismo ou 

na regionalização. No regionalismo, o que define o local são, entre outras coisas, os processos 

informais de interação social e a consciência e identidade locais (HURREL, 1995). Na 

regionalização, o local é definido como resultado da demarcação de limites por um órgão 

político-administrativo que divide para governar. Enquanto na regionalização prevalece a ideia 

de “regiões administrativas, o regionalismo reflete a ideia de “regiões culturais” (COOKE; 

URANGA; ETXEBARRIA, 1997). Um olhar para o local orientado pela abordagem de EE 

sugere que essas estruturas parecem refletir tanto aspectos do regionalismo quanto da 

regionalização (STAM; WELTER, 2020). No entanto, embora seja o regionalismo que define, 

por exemplo, a extensão das redes, a dinâmica de compartilhamento de conhecimento e a 

intensidade da cultura empreendedora, é a regionalização que define objetivamente a dinâmica 

do processo político dentro dos EEs. 

Desse modo, do ponto de vista da abordagem política, em especial para o caso brasileiro, 

onde os municípios correspondem às unidades de menor hierarquia dentro da organização 

política-administrativa (IBGE, 2022), o princípio da regionalização sugere que as intervenções 

políticas para o desenvolvimento dos EEs precisam ser concebidas e implementadas em nível 

de município (ou, no máximo, em nível de região – região entendida como um agrupamento 

de municípios próximos e semelhantes).  

No entanto, é preciso considerar que um EE local (ou regional) se localiza “dentro” de 

ecossistemas mais amplos, isto é, um EE baseado em um município geralmente é influenciado 

pela dinâmica dos elementos que compõem os ecossistemas do estado e do país em que está 

inserido e, até certo ponto, do ecossistema global. Ao mesmo tempo, os resultados do 

ecossistema local (ou regional) contribuem para os resultados dos ecossistemas estadual, 

nacional e global. Desse modo, entende-se que a escala espacial mais apropriada para a análise 

e para os esforços de intervenção política nos EEs parece ser a escala local (ou regional) sob a 

condição, no entanto, de que tais estruturas operam como “sistemas abertos”. 

 

3 Como medir a qualidade dos ecossistemas empreendedores? 

 

Ao tomar o “local” (município) ou a “região” (agrupamento de municípios próximos e 

semelhantes) como a escala espacial mais apropriada para a análise dos ecossistemas 

empreendedores, automaticamente emerge uma outra questão: como avaliar a situação dessas 

estruturas? Ou, em outras palavras: como medir a qualidade ou o nível de desenvolvimento dos 

ecossistemas locais?  



 

 

A utilização de medidas e indicadores é fundamental para o processo político, pois, entre 

outras coisas, possibilita o diagnóstico da situação-problema e proporciona os inputs para a 

formulação de políticas baseada em evidências, oferecendo, desse modo, os fundamentos 

racionais para a tomada de decisão (CAVALCANTI, 2007; DAGNINO; CAVALCANTI; 

COSTA, 2016). Para os formuladores de políticas de empreendedorismo, os indicadores podem 

propiciar, entre outras coisas, a medição do progresso do ecossistema empreendedor e a 

identificação das maiores lacunas nas quais a ação política deve priorizar (STARTUP 

GENOME, 2020). 

Algumas iniciativas de mensuração e avaliação dos EEs em nível local podem ser 

identificadas na literatura. Uma dessas iniciativas é o Regional Entrepreneurship and 

Development Index (REDI), um índice que foi concebido para fornecer “uma orientação 

importante para o desenho de ecossistemas de apoio ao empreendedorismo” (SZERB et al., 

2013, p. 2), possibilitando, entre outras coisas, a identificação das principais fraquezas do 

ecossistema.  

Em termos operacionais, o REDI é um superíndice que agrega três subíndices: (i) 

aspiração empreendedora; (ii) habilidades empreendedoras; e (iii) atitude empreendedora (ACS 

et al., 2012; SZERB et al., 2013). Esses três subíndices são formados por catorze pilares 

(financiamento, globalização, alto crescimento, inovação de processo, inovação de produto, 

competição, capital humano, adoção de tecnologia, entrada por oportunidade, suporte cultural, 

redes, aceitação de risco, competências de entrada e percepção de oportunidades), sendo cada 

um desses pilares formados por uma variável institucional combinada com uma variável de 

caráter individual. Para efeitos de ilustração, o pilar financiamento resulta da combinação da 

variável individual “investimento informal” (quantidade de investimento informal e proporção 

da população que fornece fundos para novos negócios) com a variável institucional 

“instituições financeiras” (profundidade do mercado de capitais e concentração dos serviços 

financeiros) (ACS et al., 2012; SZERB et al., 2013). 

A aplicação do REDI não teve uma continuidade e se restringiu somente às regiões 

europeias, pois, entre outras coisas, o REDI dependia de dados de acesso restrito do Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM). Esta dependência prejudicou a ampla adoção do REDI tanto 

pela comunidade científica quanto pelos formuladores de política. 

Outra iniciativa de mensuração dos EEs locais é o The Global Startup Ecosystem Report 

da Startup Genome e do Global Entrepreneurship Network (GEN). Trata-se de uma pesquisa, 

realizada desde 2011, em escala global, que produz um ranqueamento dos ecossistemas locais. 

Na edição de 2020, o relatório da pesquisa apresentou a avaliação dos EEs feita em quase 300 

cidades em todas as regiões do mundo. A pesquisa mediu seis fatores de sucesso dos 

ecossistemas: (i) desempenho; (ii) financiamento; (iii) alcance de mercado; (iv) conectividade; 

(v) experiência e talento; e (vi) conhecimento (STARTUP GENOME, 2020). 

Um aspecto interessante desta iniciativa diz respeito ao seu sistema de ponderação. O 

ranqueamento geral dos ecossistemas é resultado da aplicação da média ponderada dos “fatores 

de sucesso” indicados anteriormente, em que os pesos aplicados aos fatores para classificar os 

ecossistemas emergentes (ecossistemas que seguem os 40 principais ecossistemas globais em 

desempenho) são ligeiramente diferentes dos pesos usados para os principais ecossistemas. A 

adoção de pesos diferentes tem como justificativa refletir o status dos EEs (emergente ou 

desenvolvido) enfatizando os fatores que mais influenciam os ecossistemas de acordo com seu 

estágio de desenvolvimento (STARTUP GENOME, 2020). 

Os trabalhos de Stam e Van de Ven (2021), Leendertse, Schrijvers e Stam (2021) e 

Mazzoni, Riccaboni e Stam (2022) mensuraram EEs locais utilizando como base o modelo de 

EE proposto por Stam (2015). Neste modelo, o EE é formado por 10 elementos: instituições 

formais, cultura, redes, infraestrutura física, demanda, intermediários, talento, conhecimento, 

liderança e finanças. Nesses trabalhos, cada um dos elementos do modelo de Stam (2015) – até 



 

 

então apenas um constructo teórico – é operacionalizado pode meio de uma variável 

mensurável ou indicador empírico. O processo de escolha dessas variáveis envolve, 

naturalmente, a disponibilidade de dados e o acesso a informações. Isto significa que, a 

depender do contexto do cenário de pesquisa, é quase que inevitável a necessidade de aplicar 

adaptações na seleção dos indicadores a serem selecionados para retratar os elementos do 

ecossistema. A respeito dessa questão, Leendertse, Schrijvers e Stam afirmam o seguinte: 

 
Ao operacionalizar os elementos do ecossistema, pretendemos obter a medida mais 

robusta possível com o menor número de indicadores. Ao fazer isso, consideramos e 

combinamos a precisão – eles capturam com precisão o que pretendemos medir? – a 

credibilidade – as fontes podem ser confiáveis? – e a comparabilidade das fontes de 

dados – há dados comparáveis disponíveis para todas as regiões? Por razões de 

precisão, optamos por medir alguns elementos com vários indicadores, mas às vezes 

temos que recorrer a um indicador por elemento por motivos de credibilidade e 

comparabilidade (LEENDERTSE; SCHRIJVERS; STAM, 2021, p. 5). 

 

A despeito dos desafios que a (in)disponibilidade de dados impõe, a operacionalização 

dos elementos do ecossistema empreendedor na forma de indicadores empíricos possibilita, 

num segundo momento, a agregação desses indicadores em um índice geral. Em Stam e Van 

de Ven (2021), Leendertse, Schrijvers e Stam (2021) e Mazzoni, Riccaboni e Stam (2022), as 

dez variáveis do modelo de Stam – simples ou compostas, expressando cada um dos elementos 

do ecossistema – são agregadas em um “índice do ecossistema empreendedor” que revela uma 

pontuação geral do ecossistema. 

O procedimento de agregar todos os indicadores em um índice geral suscita uma outra 

questão importante, a saber, o “peso” que é atribuído para cada um dos indicadores que compõe 

o índice geral. Diferentemente da iniciativa da Startup Genome e do GEN, os estudos de Stam 

e Van de Ven (2021), Leendertse, Schrijvers e Stam (2021) e Mazzoni, Riccaboni e Stam 

(2022) optaram em estipular o mesmo “peso” para todos os dez elementos. No entanto, Stam e 

van de Ven (2021, p. 826) afirmam que “outras técnicas de ponderação além da metodologia 

de ponderação igual podem ser aplicadas, com base na opinião de especialistas ou com base 

nas propriedades estatísticas dos dados”. Esta perspectiva mostra, para Leendertse, Schrijvers 

e Stam (2021, p. 2), que “o desenvolvimento de métricas de ecossistema empreendedor envolve 

quantificação e qualificação”. 

No Brasil, o Índice Cidades Empreendedoras da Endeavor e da Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP) analisa e compara os ecossistemas municipais de 

empreendedorismo nas cidades brasileiras, sendo que a edição de 2020 da pesquisa abrangeu 

as 100 cidades mais populosas do país. A estrutura do ICE é inspirada nas estruturas do 

OECD/EUROSTAT Framework for Addressing and Measuring Entrepreneurship (AHMAD; 

HOFFMANN, 2007), do Aspen: Entrepreneurial Ecosystem Diagnostic Toolkit (ANDE, 2013) 

e do Guide for Mapping the Entrepreneurial Ecosystem (KREUZER et al., 2018). A elaboração 

do ICE exigiu uma série de adaptações importantes em relação às metodologias citadas, sendo 

que a (in)disponibilidade de dados parece ter exercido importante influência nessas adaptações. 

Aliás, um aspecto interessante do ICE diz respeito aos esforços de utilização da maior 

quantidade possível de dados governamentais oficiais, o que aumenta a replicabilidade do 

estudo, já que a grande maioria dos dados é pública (ENDEAVOR; ENAP, 2020). 

A estrutura do ICE considera os determinantes da performance empreendedora como o 

ponto focal do índice, uma vez que agregam os fatores essenciais que explicam a performance 

empreendedora. Os fatores essenciais da performance empreendedora local estão organizados 

em sete determinantes: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, 

inovação, capital humano e cultura empreendedora. De acordo com a Endeavor e ENAP (2020, 

p. 35), “cada um desses determinantes é construído por conjuntos de variáveis que têm por 



 

 

objetivo mensurar a aspectos da realidade”. No entanto, a criação de medidas adequadas para 

cada um dos determinantes envolve um processo complexo, pois, “apesar de podermos definir 

conceitualmente o que cada determinante representa, eles não são diretamente observáveis na 

realidade” (ibid., p. 36). 

A partir dessa breve revisão de literatura, é possível identificar alguns aspectos que 

parecem ser úteis na construção de métricas para os EEs locais: a) a importância de considerar 

tanto variáveis de caráter institucional quanto variáveis de caráter individual (ACS et al., 2012; 

SZERB et al., 2013); b) a pertinência de levar em conta – no desenho da metodologia – o 

contexto mais amplo em que os ecossistemas locais estão inseridos (STARTUP GENOME, 

2020); c) a necessidade de distinguir os determinantes do ecossistema de seus resultados na 

dinâmica empreendedora e de seus impactos em termos de bem-estar social (ANDE, 2013); d) 

os desafios que envolvem a operacionalização de conceitos teóricos através de indicadores 

mensuráveis (LEENDERTSE; SCHRIJVERS; STAM, 2021; STAM; VAN DE VEN, 2021; 

MAZZONI; RICCABONI; STAM, 2022); e) os obstáculos impostos pela indisponibilidade de 

dados em nível local (ENDEAVOR; ENAP, 2020); e f) as razões de atribuir (ou não) pesos às 

diversas variáveis que compõe os elementos do EE (STAM; VAN DE VEN, 2021; STARTUP 

GENOME, 2020). 

 

4  Os ecossistemas empreendedores evoluem ao longo do tempo? 

 

O emprego de um “método de mensuração” permite “classificar” os EEs locais de acordo 

com o “nível de desenvolvimento” dessas estruturas – em outras palavras, é possível inferir se 

um determinando ecossistema local é “mais” ou “menos” desenvolvido e, ainda, é possível 

identificar “onde estão” esses ecossistemas “mais” ou “menos” desenvolvidos, possibilitando 

explorar os EEs locais, portanto, enquanto estruturas dinâmicas que evoluem ao longo do 

tempo. 

O modelo de EE da Startup Genome e do GEN inclui uma abordagem evolucionária dos 

ecossistemas ao identificar quatro fases no “ciclo de vida” dos EEs – ativação, globalização, 

atração e integração. Do mesmo modo, o modelo evolucionário de ecossistemas 

empreendedores formulado por Mack e Mayer (2016) também inclui quatro fases em um ciclo 

de vida que começa com o nascimento do ecossistema empreendedor. A segunda fase é a de 

crescimento, seguida por um período de manutenção e sustentabilidade. Por fim, o ecossistema 

empreendedor pode entrar em uma fase de declínio. Tanto no modelo da Startup Genome e do 

GEN (STARTUP GENOME, 2020) quanto no modelo de Mack e Mayer (2016), os processos 

e elementos do EE se transformam à medida que o ecossistema evolui de um estágio para outro. 

Brown e Mason (2017) delinearam uma estrutura básica entre dois tipos de ecossistemas 

“idealizados” diametralmente opostos. De um lado, os “ecossistemas embrionários” são de 

longe os tipos mais dominantes de ecossistemas empreendedores, sendo caracterizados, em 

geral, por níveis relativamente modestos de empreendedorismo voltado para o crescimento; 

além disso, estes ecossistemas tendem a carecer de uma profundidade de conexões e 

diversidade de atores empreendedores. Os “ecossistemas ‘scale-up’”, de outro lado, têm a 

capacidade de “produzir, apoiar e nutrir o crescimento das empresas (...) por meio de um nível 

formidável de capital social que ajuda o dinamismo relacional da economia” (ibid., p. 24). O 

caráter evolutivo da estrutura delineada pelos autores é evidente quando eles afirmam que: 

 
O conceito de EE é dinâmico (...). Enquanto alguns irão melhorar e fortalecer com o 

tempo em direção à variante scale-up, outros podem entrar em declínio movendo-se 

na direção oposta. No entanto, nosso ponto central é que quanto mais um local se 

assemelha ao modelo scale-up, maior será a propensão que ele terá de gerar 

externalidades e oportunidades positivas significativas para seus principais 

constituintes empreendedores (BROWN; MASON, 2017, p. 24). 



 

 

 

Colombelli, Paolucci e Ughetto (2019) propuseram, por sua vez, uma interessante 

estrutura conceitual que combina “ciclo de vida” com a configuração de “governança” de um 

ecossistema empreendedor. Relativamente ao ciclo de vida dos ecossistemas empreendedores, 

a estrutura conceitual dos autores pressupõe a existência de três fases distintas: “nascimento”, 

“transição” e “consolidação”: 

 
A dimensão do tempo denotada como “nascimento” refere-se ao surgimento de um 

ambiente empreendedor no qual diferentes atores começam a se ligar em um contexto 

geográfico, institucional e relacional próximo. A “fase de transição” é caracterizada 

pelo surgimento de uma variedade complexa de mecanismos de feedback social, 

cultural, político e econômico, que podem apoiar ou desencorajar processos de 

dependência de trajetória dentro da rede de atores. A dimensão do tempo denotada 

como “consolidação” define uma situação em que todos os atores que povoam o 

ecossistema sobreviveram ao ciclo de vida adaptativo e estão bem inseridos no 

contexto (COLOMBELLI; PAOLUCCI; UGHETTO, 2019, p. 509). 

 

Ao assumir que os ecossistemas empreendedores podem evoluir ao longo do tempo rumo 

a um estágio superior de evolução, compete questionar se esse estágio de evolução superior 

implica a existência de um (único) “modelo ideal” de ecossistema empreendedor; em outros 

termos, a questão é saber se os ecossistemas empreendedores evoluídos ou desenvolvidos 

operam, todos, da mesma forma.  

 

5  Todos os ecossistemas evoluídos são iguais? 

 

Brown e Mason (2017, p. 14) argumentam que “os EEs são fortemente dependentes do 

caminho e enraizados em sua trajetória histórica e institucional”, o que implica, por sua vez, 

que “cada ecossistema é único, com suas próprias idiossincrasias e características distintas que 

estão incorporadas espacial, relacional e socialmente.” Esse raciocínio sugere que os 

ecossistemas evoluídos não são todos iguais; em outras palavras, não há um “modelo ideal” de 

ecossistema empreendedor. Com essa premissa em mente, alguns estudos analisaram os 

ecossistemas aplicando uma perspectiva de “configurações” (ALVES et al., 2019; MUÑOZ et 

al., 2020; SCHRIJVERS; STAM; BOSMA, 2021; SPIGEL, 2017; XIE et al., 2021). Ao adotar 

a abordagem configuracional no estudo de ecossistemas empreendedores, assume-se que o 

empreendedorismo ambicioso e de alto crescimento pode ser o output de diferentes 

ecossistemas empreendedores. Em outras palavras, busca-se argumentar que ecossistemas 

empreendedores “evoluídos” podem ocorrer em múltiplas configurações. 

O estudo de Spigel (2017) parece ter sido o primeiro a chamar a atenção para a questão 

das múltiplas configurações dos ecossistemas empreendedores. Para o autor, “os atributos de 

um ecossistema não existem isoladamente, mas se desenvolvem em conjunto, ajudando a 

influenciar e reproduzir uns aos outros” (ibid., p. 55), o que implica que “ecossistemas 

empreendedores podem ter múltiplas configurações possíveis” (ibid., p. 56). No modelo do 

autor, os atributos do ecossistema empreendedor são agrupados em três categorias: (i) atributos 

culturais: atitudes culturais e histórias de empreendedorismo; (ii) atributos sociais: redes, 

capital de investimentos, mentores e negociadores, e talento dos trabalhadores; e (iii) atributos 

materiais: universidades, serviços e instalações de suporte, políticas e governança, e mercados 

abertos. 

 Estudos de caso ilustrativos das cidades canadenses de Calgary e Waterloo foram usados 

por Spigel (2017) para explorar as diferentes configurações possíveis dos ecossistemas 

empreendedores e como isso afeta os tipos de recursos que os empreendedores podem obter 

para iniciar e expandir seus negócios. Os resultados da pesquisa mostraram que o ecossistema 

empreendedor de Calgary é impulsionado por seu forte mercado local de petróleo e gás, que 



 

 

cria inúmeras oportunidades para novos empreendimentos e atrai trabalhadores altamente 

qualificados e capital financeiro para a região. O ecossistema de Waterloo, por sua vez, é 

impulsionado por uma cultura empresarial subjacente que promove fortes redes de atores 

públicos e privados. Apesar das diferentes configurações, ambos os ecossistemas conferem 

benefícios significativos aos novos empreendimentos. 

Outros estudos também abordaram os ecossistemas empreendedores na perspectiva da 

abordagem configuracional. Muñoz et al. (2020), por exemplo, utilizaram uma abordagem 

configuracional para examinar como as configurações de atributos dos ecossistemas em 71 

regiões do Chile apoiam ou dificultam o surgimento de empresas novas e inovadoras. 

Utilizando dados do GEM sobre a avaliação de especialistas locais em seus ecossistemas, o 

estudo desenvolveu uma abordagem avaliativa dos ecossistemas empreendedores como 

narrativas configuracionais e revelou três tipos distintos de ecossistemas que explicam os 

diferentes níveis de atividade empreendedora local: “autopropulsor ativo”, “indulgente” e 

“autoabsorvido passivo”. Os autores concluem, entre outras coisas, que “existem várias 

configurações distintas de condições principalmente necessárias e combinações de condições 

parcialmente suficientes que podem apoiar o desenvolvimento de um ecossistema 

empreendedor local de sucesso” (Muñoz et al., 2020, p. 12). 

Da mesma forma, Schrijvers, Stam e Bosma (2021) desenvolveram um estudo no qual a 

abordagem configuracional é aplicada em uma análise dos ecossistemas empreendedores de 

273 regiões da Europa. A questão central explorada pelos autores é “como os elementos do 

ecossistema empreendedor se combinam para viabilizar o empreendedorismo produtivo?”. 

Baseado no modelo de ecossistema empreendedor de Erik Stam (Stam, 2015; Stam e van de 

Ven, 2021), o estudo concluiu que existem diferentes configurações de ecossistemas 

empreendedores de sucesso. Mais especificamente, os resultados indicaram a existência de 

quatro configurações diferentes de ecossistemas de sucesso na Europa – duas dessas 

configurações são baseadas no elemento “talento” combinado com os elementos “liderança” 

ou “instituições”; duas outras configurações combinam “conhecimento” e “serviços 

intermediários” com “liderança” ou “instituições”. 

Ainda nessa perspectiva, Xie et al. (2021) exploraram o efeito configuracional de sete 

fatores (capacidade de inovação, potencial de mercado, capital humano, capital financeiro, 

infraestrutura física, infraestrutura de Internet e tamanho do governo) relacionados à qualidade 

e quantidade da atividade empreendedora para 173 cidades chinesas. As descobertas do estudo 

sugerem que tanto o empreendedorismo de quantidade quanto de qualidade dependem da 

interação desses vários fatores – em outras palavras, “caminhos múltiplos e igualmente eficazes 

podem levar ao empreendedorismo de alta quantidade e de alta qualidade” (ibid., p. 507), sendo 

a infraestrutura da Internet, a capacidade de inovação e o tamanho do governo influências 

importantes na dinâmica empreendedora.  

O estudo de Alves et al. (2019), por sua vez, avaliou dados de 299 municípios do estado 

de São Paulo a fim de identificar diferentes padrões por trás dos ecossistemas de 

empreendedorismo intensivos em conhecimento. Como ponto de partida, os autores sugerem 

que os ecossistemas possuem regularidades, mas podem assumir diferentes configurações. 

Apoiados em um modelo conceitual de ecossistema empreendedor com cinco dimensões 

(ciência e tecnologia, capital humano, dinâmica de mercado, dinâmica de negócios e 

infraestrutura), os autores identificaram uma natureza relativamente heterogênea dos 

ecossistemas empreendedores, nos quais as universidades de pesquisa, a intensidade de 

empregos intensivos em conhecimento e disponibilidade de crédito são condições 

fundamentais, enquanto a proximidade do principal centro econômico surge como um 

importante diferencial entre os ecossistemas – no entanto, a principal mensagem do estudo é 

que os ecossistemas empreendedores possuem configurações diversas e, desse modo, modelos 

abrangentes podem não ser capazes de abordar as idiossincrasias locais. 



 

 

Portanto, a principal mensagem assimilada dos estudos mencionados diz respeito à 

capacidade da abordagem configuracional explicar a variedade de diferentes tipos de 

ecossistemas empreendedores que coexistem. Esta perspectiva, em conjunto com a ideia de que 

os ecossistemas são estruturas dinâmicas, tem implicações significativas para o campo da 

política de empreendedorismo. 

 

6  Implicações para a política 

 

As contribuições pioneiras relacionadas a abordagem de EE fornecem alguns insights 

importantes para a política de empreendedorismo. Por exemplo, Isenberg (2010) indicou nove 

princípios-chave que os líderes governamentais deveriam se concentrar na criação de um 

ecossistema de empreendedorismo; da mesma maneira, Feld (2012) sugeriu quatro princípios 

fundamentais que estariam por trás das comunidades de startups vibrantes. Tanto em Isenberg 

(2010) quanto em Feld (2012) é possível perceber que o papel da ação governamental na 

criação e desenvolvimento dos EEs é subvalorizado – Stam (2015, p. 1761-1762) chega a falar 

em um processo de “privatização da política de empreendedorismo”, em que o papel do 

governo seria mais o de “alimentar” e menos o de “liderar” o ecossistema – por exemplo, “o 

governo pode desempenhar um papel importante como ‘alimentador’ (...) no ajuste de leis e 

regulamentos”. 

A despeito disso, Mason e Brown (2014) apontaram alguns princípios gerais que, de certa 

forma, estariam implícitos ao processo de formulação de políticas públicas para o 

desenvolvimento de ecossistemas empreendedores. Em suma, os autores argumentaram que: 

a) os ecossistemas empreendedores são baseados em ativos preexistentes, não sendo possível 

criar um ecossistema empreendedor do “nada”; b) as abordagens políticas precisam evoluir 

com o tempo, tendo em vista o caráter dinâmico e complexo desses “organismos”; c) cada 

ecossistema é único, e, assim, cada ecossistema precisa de uma abordagem política diferente 

que seja adequada às circunstâncias locais; d) a implementação da política tem que ser holística; 

e) o desenvolvimento de ecossistemas empreendedores exige a mistura de abordagens políticas 

“de cima para baixo” e “de baixo para cima”; f) o reconhecimento de que a política de 

empreendedorismo envolve um tipo de abordagem diferente da política de pequenas empresas; 

e g) as políticas de promoção ao empreendedorismo precisam levar em conta a natureza diversa 

das empresas de alto crescimento. 

Um olhar inicial para a “questão da governança” em EEs sugere que a ideia de um 

“governo líder” dentro desses sistemas implicaria um contrassenso diante de uma perspectiva 

de ecossistema que evolui ao longo do tempo como um sistema natural. Nessas condições, 

pouco ou nenhum espaço é deixado para a ação governamental, sendo a lógica de governança 

coordenada e motivada de forma autorreguladora pelos interesses dos diferentes atores, sendo 

que a “cultura local” age como uma espécie de “mão invisível” na governança do ecossistema 

(COLOMBO et al., 2019). 

No entanto, se a analogia com os sistemas naturais não for levada excessivamente a sério, 

interpretando, dessa forma, os EEs como sistemas artificiais, a “estrutura de governança” – 

assim como o papel desempenhado pelas políticas governamentais dentro dessa estrutura – se 

coloca como uma questão crítica para a criação e o desenvolvimento desses sistemas. Admite-

se, desse modo, que uma abordagem de governança liderada por uma “mão visível” das 

políticas públicas seria capaz de viabilizar a criação de ecossistemas ou de conduzir esses 

sistemas para estágios mais avançados de desenvolvimento; em outras palavras, os 

ecossistemas empreendedores podem ser moldados pelos formuladores de políticas públicas 

(COLOMBO et al., 2019). 

Efetivamente, os ecossistemas empreendedores parecem apresentar tanto aspectos de um 

sistema natural quanto características de um sistema artificial. Por um lado, alguns elementos 



 

 

do ecossistema podem evoluir automaticamente sem a intervenção direta da ação 

governamental (por exemplo, a “cultura empreendedora local” pode se beneficiar da 

repercussão de “histórias de empreendedorismo de sucesso). Por outro lado, o investimento 

direto do governo em uma “incubadora de negócios local” pode viabilizar a formação de novos 

negócios com alto potencial de crescimento.  

Não é errado afirmar que, mesmo um EE extraordinariamente evoluído, como o Vale do 

Silício, desfrutou, em algum momento do tempo, dos serviços de “recursos externos” 

provenientes de políticas governamentais (MAZZUCATO, 2014). Da mesma forma, não é 

errado supor que ecossistemas criados “do nada” por meio da intervenção direta da ação 

governamental dificilmente prosperariam se, ao longo de suas trajetórias de vida, não 

desenvolvessem “mecanismos autorreguladores” de evolução (BAHRAMI; EVANS, 1995). 

Isto parece implicar que o “peso” das políticas governamentais no desenvolvimento dos 

ecossistemas empreendedores parece depender, essencialmente, do estágio de evolução desses 

sistemas. 

É neste sentido que uma abordagem evolucionária dos ecossistemas pode auxiliar os 

governos a “medir onde seu ecossistema está, priorizar suas lacunas e definir planos de ação 

focados que maximizem o impacto em vez de dispersar seus recursos limitados” (STARTUP 

GENOME, 2020, p. 60). Na fase inicial de evolução do ecossistema empreendedor, a política 

poderia enfocar a redução dos obstáculos para o empreendedorismo e o desenvolvimento de 

redes; na fase imediatamente posterior de evolução, as ações governamentais poderiam 

enfatizar a expansão da abertura de empresas, sobretudo por meio do suporte em termos de 

capital financeiro e de oportunidades de conexão em redes; o fortalecimento dessas redes 

poderiam ser o principal foco da política no estágio seguinte de evolução do ecossistema, em 

que o objetivo é a sua manutenção e sustentabilidade; por fim, na fase final do ciclo de vida do 

ecossistema, a política poderia enfatizar a infusão de novas ideias e as conexões com outros 

EEs – a nível nacional e internacional – para que o “fim” do ecossistema seja evitado (MACK; 

MAYER, 2016). 

Como posto, o “projeto de governança” é elementar para a abordagem política de EE. O 

domínio da governança de um ecossistema empreendedor compreende, segundo Colombelli, 

Paolucci e Ughetto (2019, p. 508), “as interações em rede e as relações de poder entre as 

instituições dentro de um ecossistema (...)”. Os autores identificam dois tipos principais de 

“projetos de governança” que tendem a predominar nos ecossistemas, a depender do seu “ciclo 

de vida”. Na “governança hierárquica”, “um ator assume o papel de liderança no 

estabelecimento das regras que regulam as interações entre as partes e confere legitimidade aos 

outros membros” (ibid., p. 508); esse papel de liderança tende, geralmente, a ser ocupado pelos 

governos, cujas políticas adotadas facilitam a criação do ecossistema e o envolvimento de 

outros atores locais. O projeto de “governança relacional”, por sua vez, “está enraizada em 

entendimentos implícitos, normas cooperativas compartilhadas e rotinas informais que são 

mutuamente definidas e ajustadas pelas partes” (ibid.). 

Para Colombelli, Paolucci e Ughetto (2019), a fase de “nascimento” de um ecossistema 

empreendedor requer um projeto de governança predominantemente hierárquico, onde um 

“ator central” – geralmente, o governo –, atua como uma espécie de “âncora regional”, 

alimentando o “nascimento” do ecossistema e governando, a princípio, a dinâmica de 

cooperação nele. Na fase seguinte, a de “transição”, o projeto de governança tende a estar entre 

o modo hierárquico e o modo relacional – nessa fase, outros atores passam a povoar o 

ecossistema, porém, o governo ainda ocupa uma posição central na rede. Por fim, em sua fase 

de “consolidação”, um ecossistema empreendedor tende a exibir um projeto de governança que 

é predominantemente relacional, onde o governo – até então o “ator central” – passa a alimentar 

o ecossistema como qualquer outro ator; nesse novo cenário, o dinamismo empreendedor local 

se perpetua ao longo do tempo sem a exigência de uma liderança explícita. 



 

 

Os resultados dos estudos que adotaram a abordagem configuracional indicam que 

podem existir diferentes tipos de EEs desenvolvidos. Ou seja, “não há uma configuração 

perfeita que todos os ecossistemas empreendedores de sucesso exibam; em vez disso, vários 

ecossistemas encontram uma maneira de funcionar sem todos os elementos em um alto nível” 

(SCHRIJVERS; STAM; BOSMA, 2021). Isto significa, em última instância, que a abordagem 

política de EE deve enfatizar as condições específicas do contexto local. De fato, como não 

existe, portanto, uma “receita única e ideal” que garanta uma trajetória de desenvolvimento aos 

ecossistemas, é preciso que os formuladores de políticas locais (ou regionais) tomem decisões 

conscientes das particularidades por trás das “fragilidades” e “virtudes” de seus ecossistemas.  

Uma vez que se admite que a eficácia da intervenção política para o desenvolvimento do 

ecossistema exige a ampla compreensão das circunstâncias do contexto local, então é patente 

a indispensabilidade de avaliações ex ante – isto é, antes da implementação da política – 

capacitadas de propiciarem os inputs para a devida formulação de políticas, informando, entre 

outras questões, quais são os problemas prioritários (ou principais restrições) do EE local que 

precisam ser resolvidos e quais são as possíveis ações que podem ser tomadas para resolver 

esses problemas (ou para relaxar as restrições do ecossistema) (BOTER; HJALMARSSON; 

LUNDSTRÖM, 1999). Em outros termos, a realização de diagnósticos acerca do 

funcionamento e qualidade dos EEs locais é essencial para a formulação de políticas 

informadas por evidências e aderentes ao contexto local. 

A pesquisa em políticas públicas abrange diversas técnicas de análise, tanto de caráter 

quantitativo quanto de caráter qualitativo (FISCHER; MILLER; SIDNEY, 2007), que, quando 

utilizadas de modo combinado, podem potencializar o valor das análises para a prática política 

(BURCH; HEINRICH, 2016). Neste contexto, a pesquisa em políticas públicas tem 

reconhecido a importância da participação pública como uma parte relevante dos sistemas de 

suporte a decisão (FISCHER; MILLER; SIDNEY, 2007), no sentido de que o envolvimento 

dos stakeholders ou dos atores locais tende a melhorar os fluxos de informação propiciando, 

assim, melhores decisões políticas. 

 A combinação de dados objetivos com insights das partes interessadas locais é 

observada, por exemplo, na abordagem de EE para a política de Stam (2018). Um dos 

princípios dessa abordagem é que “o diagnóstico deve preceder a prescrição de políticas e 

apoiar a priorização de políticas” (ibid., p. 5). A abordagem preconiza um processo político 

que começa com um diagnóstico do ecossistema empreendedor construído, 

predominantemente, a partir de dados objetivos. Tal diagnóstico fornece o ponto de partida 

para a fase seguinte, que é um debate com as partes interessadas sobre os pontos fortes e fracos 

do ecossistema. Essas duas fases iniciais geram os “insumos” necessários para a seleção de 

uma meta política e do instrumento político que deverá ser implementado. A fase final do 

processo – e, possivelmente, o início de um novo ciclo político – é a avaliação do impacto da 

política.  

A abordagem política de Stam (2018) permite, entre outras coisas, que “o desenho e a 

implementação da política sejam informados pelo conhecimento científico sobre os 

ecossistemas empreendedores, mas também pelo conhecimento local sobre os gargalos 

específicos do contexto” (ibid., p. 1). A consideração das experiências das partes interessadas 

locais possibilita compreender as “histórias” peculiares do local por trás de cada um dos 

elementos que formam o ecossistema (RODRIK, 2010). Desse modo, enquanto os dados 

objetivos expressos na forma de um indicador possibilitam observar a “forma” de um EE, as 

percepções dos atores locais permitem examinar as “funções” que ocorrem dentro do 

ecossistema local. 

É possível afirmar, para concluir, que um dos principais desafios para as pesquisas 

futuras envolve a construção de metodologias para o diagnóstico de EEs locais que sirva de 

referência para os formuladores de políticas públicas de empreendedorismo. De acordo com 



 

 

Freire-Gibb e Gregson (2019), os modelos e métodos de mensuração disponíveis mais 

difundidos na literatura pressupõem, em geral, características de uma economia avançada. 

Desse modo, parece que a primeira e primordial tarefa para os pesquisadores brasileiros é 

refletir criticamente sobre até que ponto os modelos de EE disponíveis na literatura são capazes 

de retratar a realidade do país em termos de contexto para o empreendedorismo. 
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Abstract: Citizen collectives are growing and spreading in many regions. Essentially, they are 

collective group efforts, emerging in a bottom-up process, seeking for long-term solutions for 

society’s environmental, social, and economic problems. This is a not a new social 

phenomenon and citizen collectives are like previous historic institutions for collective action, 

such as the craft guilds in the Middle Ages. Another growing field of societal development is 

related to entrepreneurial ecosystems. In this paper I argue that entrepreneurial ecosystems may 

be seen as citizen collectives. As such, based on the leadership of a region’s entrepreneurial 

community, entrepreneurial ecosystems can foster society’s sustainable development. I 

propose that basic income initiatives, a contemporary concern, should be included as an 

expected output of a sustainable entrepreneurial ecosystems. I conclude the paper with 

suggestions for further studies on the connections among the nature, dynamics, and 

sustainability of entrepreneurial ecosystems and basic income schemes. 

 

Keywords: Entrepreneurial ecosystem. Sustainability. Basic income. Collective action. 

 

1 Introduction 

 

In 2013, Professor Tine de Moor started her inaugural lecture as Professor of Institutional 

Collective Actions in Historical Perspective at Utrecht University with these words: 
We live in exciting times even for historians: the current economic and social 

crisis beckons many to ask for similarities with precious historical events. 

However, the current crisis differs from the previous one in our increasing 

inability – despite the wealth that we amassed over the centuries – to deal 

with that wealth in a responsible way to ensure that everyone may benefit not 

just today but also tomorrow (DE MOOR, 2013, p. 5). 

In line with this worrying diagnosis, further on in her lecture, Professor de Moor argued 

that, despite the availability of technological solutions to the complex and global problems that 

we face nowadays, 
the reality is that between technology and solution another step is needed, 

namely, building solid, resilient institutions to create values which regulate 

the behaviour of individuals in a way that solve the problems of today and 

makes the future brighter” (DE MOOR, 2013, p. 5). 

On the other hand, she also highlighted that our contemporary society is witnessing a 

growing emergence of what she described as “institutions for collective action” or “citizen 

collectives”. These are initiated in a bottom-up process by groups of interested citizens in 

specific fields of human action such as energy, financing, food, healthcare, crime prevention, 

education, and many others that deal with pressing human and planetary economic, social, and 

environmental concerns aiming for long-term solutions marked by cooperation and self-

 
1 Trabalho realizado com apoio do CNPq por meio de bolsa de pós-doutorado. 



 

 

 

 

regulation among human fellows. The human history has witnessed many forms of institution 

for collective action, such as the craft guilds in the Middle Ages (DE MOOR, 2013). 

For De Moor (2013), citizen collectives come in many forms and shapes, with differing 

levels of self-imposed rules for members’ acceptance and expected behaviours as well as 

diverse mechanisms for interaction with governments and markets, and self-organizing 

structures and strategies. As precisely put by Prof. De Moor, this diversity is “a reflection of 

the many differences in local problems and possible solutions that arise, in addition to the 

solutions offered by state and markets” (DE MOOR, 2013, p. 8). 

In recent years, another research topic – entrepreneurial ecosystems - has emerged quite 

strongly since 2015, although some earlier publications have already used the term (COHEN, 

2006; ISENBERG, 2010; MALECKI, 2011). Boyd Cohen (2006) was one of the first authors 

to refer to this concept with his pioneering article in Business Strategy and the Environment. 

Boyd Cohen’s discussion centered on how a community can become a “sustainable valley”, 

where innovative and sustainable technologies emerge through new ventures. Four years later, 

Daniel Isenberg (2010) published another seminal article in Harvard Business Review. In this 

article, Daniel Isenberg suggested that a broader approach could help governments achieve 

economic growth if public efforts and policies focused on greater involvement of the private 

sector, modification of cultural norms, and removal of regulatory barriers, among other issues 

related to fostering entrepreneurship. 

In this paper, I develop an argument proposing that entrepreneurial ecosystems could 

evolve into citizen collectives that, besides creating a favorable environment for 

entrepreneurial activities to flourish in each territory, would also be capable of providing a 

basic income for every citizen in its context. This is a gap in the literature, since no previous 

papers, to the best of my knowledge, have approached entrepreneurial ecosystems under this 

theoretical lens. I propose that this view of entrepreneurial ecosystem is relevant for a better 

understanding of the dynamics of sustainable entrepreneurial ecosystems and their creation of 

value for society. 

For that, I structured the paper in five additional sections. In the following section, I 

summarize recent developments on the entrepreneurial ecosystem literature. Then, I explore 

the potential similarities between the concepts of entrepreneurial ecosystems and institutions 

for collective actions in the third section of the paper. In the fourth section, I comment upon 

the connections among basic income guarantee, entrepreneurship, and entrepreneurial 

ecosystems. Then, in the fifth section, I present a brief overview of the basic income concept 

and its relationship with entrepreneurship Finally, in the conclusion, I propose that 

entrepreneurial ecosystems when viewed as institutions for collective actions or citizen 

collectives should develop mechanisms that, besides building a favorable environment for the 

emergence and development of productive entrepreneurship, contribute towards a less unequal 

society guaranteeing a basic income for every citizen that lives in the territory. I also suggest 

further studies that my paper may inspire, both of a theoretical and empirical nature. 

 

2 Entrepreneurial ecosystems: elements and dynamics 

 

An entrepreneurial ecosystem is defined as an “evolving ecosystem consisting of key 

entrepreneurs and companies that govern, integrate, and perform all necessary functions for the 

development of entrepreneurship in a territory” (STAM; VAN DE VEN, 2021, p. 812).  or “a 

complex regional agglomeration of entrepreneurial activities that provides two relevant classes 

of services: enhanced entrepreneurial activity that benefits its broader economic and social 

environment; and various forms of formal and informal support that generally increase the 

likelihood of successful entrepreneurial activity” (KUCKERTZ, 2019, p. 3). Both definitions 

include the elements and expected outcomes of an entrepreneurial ecosystem and are 



 

 

 

 

convergent to a plethora of other definitions in the extant literature (BRUNS; BOSMA; 

SANDERS; SCHRAMM, 2017; NICOTRA; ROMANO; DEL GIUDICE; SCHILLACI, 2018; 

SPIGEL; KITAGAWA; MASON, 2020). 

According to Stam (2015), the approach to entrepreneurial ecosystems brings a new 

economic vision of people, networks, and institutions in which it seeks to understand how a 

given region, whether a locality, city, state, or country, becomes a favorable environment for 

the emergence of new entrepreneurs that will produce beneficial effects in terms of social and 

economic development. 

In the extant entrepreneurial ecosystems literature, many efforts have been directed to 

operationalize the concept of entrepreneurial ecosystem, identifying, and describing its 

components, pointing out its relevance to guide the formulation and implementation of 

entrepreneurial public policies and debating the appropriate geographic level for its application 

(ROUNDY; BRADSHAW; BROCKMAN, 2018; STEFENON; THOM, 2020; 

AUDRETSCH; BELITSKI, 2021; STAM; VAN DE VEN, 2021). There are also contributions 

that focus on ways to diagnose or measure an entrepreneurial ecosystem (LIGUORI; 

BENDICKSON; SOLOMON; MCDOWELL, 2019; LEENDERTSE; SCHRIJVERS; STAM, 

2021; ROVERE, SANTOS; VASCONCELLOS, 2021; PERUGINI, 2022). Another prominent 

theme in recent literature is centered on the evolutionary dynamics of entrepreneurial 

ecosystems and their contribution to sustainable development in the regions in which they 

develop (MACK; MAYER, 2016; HAARHAUS; STRUNK; LIENING, 2020; AUDRETSCH; 

MASON; MILES; O’CONNOR, 2021; THEODORAKI; DANA; CAPUTO, 2022). 

The growth in the interest of researchers and policymakers with entrepreneurial 

ecosystems is associated with the belief in the benefits that cooperation at multiple levels of 

action can bring to a region (FREIRE-GIBB; GREGSON, 2019; WEI, 2022). Thus, a concerted 

action that involves different actors from governments, private initiative, and educational and 

research institutions, can lead a region to develop in a more balanced and sustainable way, 

generating jobs, income, and wealth for its population (ISENBERG, 2011). This is due to the 

possibility of the emergence of new companies and organizations that, based on technological 

innovations in products and/or processes, while competing in their markets, cooperate in a 

structured way for the consolidation of the regional entrepreneurial ecosystem (KANTIS; 

FEDERICO, GARCÍA, 2020). 

This kind of reasoning can be seen, for example, in Spilling's (1996) explanation of 

economic development resulting from complex processes. These processes present many 

interconnected components, such as, enterprises in close interaction with each other and with 

environmental factors, infrastructure, public institutions, and advanced production systems. 

Another relevant aspect was added by Stam (2015) who drew attention to what he called 

ambitious entrepreneurship and its relationship to economic growth. Ambitious entrepreneurs 

explore opportunities for new goods and services aiming at maximum added value. This entails 

a greater probability of obtaining growth, innovation, and internationalization of their 

companies (STAM, 2015; VAN SCHIJNDEL, 2019). Thus, an important ingredient of 

entrepreneurial ecosystems is the ability to attract and encourage the performance of this type 

of entrepreneur. Denominations of this type of entrepreneurship as productive or innovative 

are frequent in the literature and demonstrate the emphasis on innovative processes and 

products as central to entrepreneurial ecosystems (NICOTRA, ROMANO, DEL GIUDICE; 

SCHILACCI, 2018; KANSHEBA, 2020). 

Although the idea of entrepreneurial ecosystems can be considered equivalent to the 

notions of local productive arrangements or innovation ecosystems, there are arguments that 

advocate the distinction between these fields of study and business and government action 

(VALKOKARI, 2015; AUTIO; THOMAS, 2022). The main distinction between the three 

concepts is associated with the object of study of each one. While local productive 



 

 

 

 

arrangements, in general, refer to clusters of companies in a productive sector in which other 

support and infrastructure organizations are present, the perspective of entrepreneurial 

ecosystems is, in general, multi-sector and focuses on the conditions that allow people to create 

new ventures (O’CONNOR; STAM; SUSSAN; AUDRETSCH, 2018). On the other hand, 

studies of innovation ecosystems also consider contextual and institutional aspects of certain 

regions, with emphasis on the effects they have on the innovative efforts of organizations. From 

the perspective of entrepreneurial ecosystems, the focus is on how environmental factors 

stimulate or restrict entrepreneurial action that may or may not result from innovations. 

However, there is a tendency to value entrepreneurial action based on innovations as the core 

of public policies aimed at the formation and consolidation of entrepreneurial ecosystems 

(ACS; STAM; AUDRETSCH; O’CONNOR, 2017; SCARINGELLA; RADZIWON, 2018). 

In summary, entrepreneurial ecosystems differ from other systemic approaches in the 

field of entrepreneurship because, first, their central focus is on entrepreneurial activities, 

especially those with the greatest impact on regional development. Second, it seeks to explain 

how geographically delimited environments can become spaces in which the necessary 

conditions exist for ambitious entrepreneurship to emerge and develop. Finally, these 

explanations are based on the interactions between structural conditions, local culture, and 

geographic environments. These interactions between entrepreneurs and other local actors 

emphasize cooperation to strengthen the entrepreneurial ecosystem and improve the 

population's quality of life (ACS; STAM; AUDRETSCH; O’CONNOR, 2017). 

Figure 1 shows a schematic view of the elements of an entrepreneurial ecosystem and its 

existence in different geographic levels. The entrepreneur is positioned at the core of the figure, 

since stimulation of entrepreneurial action is the mains focus of entrepreneurial ecosystems. 

The geographic dimension is divided into four context levels: local, regional, national, and 

global. For each level, the figure highlights the main actors and activities expected to be present 

in an entrepreneurial ecosystem. Finally, the outcome of an entrepreneurial ecosystem is 

productive entrepreneurship that results in wealth generation leading to sustainable 

development. 

Figure 1 - Entrepreneurial Ecosystem: Components and Outputs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Elaborated by the author (2022) 



 

 

 

 

 

In the next section, I discuss the possible connections between entrepreneurial 

ecosystems and citizen collectives. 

 

3 Entrepreneurial ecosystems as citizen collectives 

 

At first sight, one can imagine that citizen collectives and entrepreneurial ecosystems 

may have no connections. However, upon a closer look one can find links between the two 

human endeavors. From its inception, the literature on entrepreneurial ecosystems have called 

for entrepreneurs to play a leading role in the development and governance of entrepreneurial 

ecosystems (FELD, 2012; ISENBERG, 2010; STAM, 2015). 

On the other hand, initial definitions stressed that the expected output from 

entrepreneurial ecosystems is productive entrepreneurship that generates value for society. 

Productive entrepreneurship is mainly related to innovation-based products and services, 

especially technology and/or deep science based (NICOTRA; ROMANO; DEL GIUDICE; 

SCHILLACI, 2018). This may lead to the conclusion that entrepreneurial ecosystems are 

basically interested in creating economic value. 

However, there have been proposals arguing that entrepreneurial ecosystems, ultimately, 

are meant to be instruments for achieving sustainable development through collective efforts, 

knowledge sharing and networking among all kinds of entrepreneurs (VOLKMANN; 

FICHTER; KLOFSTEN; AUDRETSCH, 2021) This has been associated with the increasing 

attention with sustainable entrepreneurship that balances environmental, societal, and 

economic actions and outputs (BERTELLO; BATTISTI; BERNARDI; BRESCIANI, 2022; 

BISCHOFF; VOLKMANN, 2018). This is explicit, for instance, in the definition of 

entrepreneurial ecosystem as “an interconnected and collaborative network of stakeholders 

providing sustainability-focused support for entrepreneurs to foster entrepreneurial activities 

that simultaneously address the economic, ecological, and social dimensions of sustainability 

and thus contribute to a sustainable regional economy” (BISCHOFF; VOLKMANN, 2018, p. 

186). 

Furthermore, although some descriptions of entrepreneurial ecosystems may lead to a 

static vision of the phenomenon, as complex systems, entrepreneurial ecosystems do change 

along the time. Thus, a central tenet for understanding entrepreneurial ecosystems functioning 

is to focus on their dynamics (KORBER; SWAIL; KRISHANASAMY, 2022). 

Spigel (2017) brought up the idea of looking at entrepreneurial ecosystems as networks 

of relationships. For him, networks of relationships influence entrepreneurial ecosystems’ 

competitiveness. Two relevant dimensions for understanding the dynamics of entrepreneurial 

ecosystems were suggested by Spigel (2017): practices and processes.  

Practices are the activities that all actors in an entrepreneurial ecosystem perform when 

interacting. There are two main types of practices: networking practices and learning practices. 

The first are related to the formation of ties or connections between the actors of an 

entrepreneurial ecosystem. They can relate to three motivators: with whom to relate; why relate 

to others; and how to maintain these relationships over time. Spigel (2020) suggests four 

networking practices: network expansion with the search for new actors to be included in it; 

deepening the network to better understand the skills, motivations, and resources of the 

members; leveraging the network to access advice, support, and other available resources; and 

maintaining and strengthening connections and relationships. 

On the other hand, learning practices stem from the need for entrepreneurs to acquire and 

develop knowledge, one of the central resources in entrepreneurial action and which can be 

accessed in the entrepreneurial ecosystem in different ways. The knowledge needed to be an 

entrepreneur is different in each stage of a startup life cycle – ideation, birth, development, and 



 

 

 

 

repositioning – and can be obtained in different practices as well. Basically, learning can come 

from readings and participation in training to develop entrepreneurial skills. Another way 

comes from experiential learning practices, acting and reflecting on hits and misses. A third 

way is to observe the practices of other entrepreneurs within the entrepreneurial ecosystem 

(SPIGEL, 2017; 2020). 

It can be concluded from Spigel’s description, that both networking and learning 

practices are essential for collective action in an entrepreneurial ecosystem. Viewing 

entrepreneurs as the main actors of entrepreneurial ecosystem implies that their emergence and 

development is rooted on cooperation and collaboration among those that decide to accomplish 

entrepreneurial activities. From these practices, exchanges of knowledge, beliefs, habits, 

shared values, and a common sense of purpose may evolve. The same happens for citizen 

collectives, i. e., they are institutional forms that operate and depend upon their members 

cooperation and collaboration practices guided by a shared sense of identity and common goal.  

On the other hand, processes in an entrepreneurial ecosystem are the broader social and 

economic activities that result in the creation, reproduction, and transformation of the 

entrepreneurial ecosystem (Spigel, 2017). Processes take place at a broader level of the 

entrepreneurial ecosystem and bring consequences that are reflected in structural conditions 

such as culture, formal and informal networks, and power coalitions (Spigel, 2020). The 

processes presented by Spigel (2020) are evolutionary in character. This means that 

entrepreneurial ecosystems are influenced by past events in the way they evolve from an 

emerging stage to a consolidated one. Central to this evolution are the articulation processes 

guided by governance mechanisms that strengthen ties between the actors of the 

entrepreneurial ecosystem (COLOMBELLI; PAOLUCCI UGHETTO, 2019). These 

articulation processes are carried out by public or private actors who act as leaders, stimulating, 

guiding, and convincing other actors, through narratives, about the relevance and potential 

benefits that an entrepreneurial ecosystem has and the role it represents for economy and region 

(ROUNDY, 2019). 

For Spigel (2017), in entrepreneurial ecosystems, recycling processes can also occur. 

These are associated with the possible reuse of resources and skills that become available at 

various events within the ecosystem. These developments are mainly related to the financial 

resources that founders of companies in the ecosystem receive during a sale of their company 

or IPO. But they can also be entrepreneurial skills of people who lose their jobs, for example, 

due to the closure of a company or voluntary redundancy programs of large organizations. They 

can also be present in the entrepreneurial intention of a series of individuals who get rid of 

previous businesses to start new ones. These resources and skills can be the source of new 

ventures in the entrepreneurial ecosystem, leading to a recycling process (SPIGEL, 2020). 

Former entrepreneurs can also perform mentoring roles and be seen as models for aspiring 

entrepreneurs. This is a recycling process of experiences and practices that contribute to the 

development of new entrepreneurial initiatives (ROUNDY, 2016. 

Again, entrepreneurial ecosystems’ processes are highly dependent on the interactions 

among entrepreneurs and other stakeholders and may induce collective actions for mutual 

benefits. Spigel’s (2017; 2020) description of the evolutionary nature of these processes imply 

the potential existence of intended articulation and governance of individuals entrepreneurial 

endeavors leading to a sense of belonging and identification with a local entrepreneurial 

community that can generate social, environmental, and economic values, quite similar from 

what is expected of institutions for collective actions (De MOOR, 2013). As in citizen 

collectives, the leadership role is also relevant in entrepreneurial ecosystem. For, it is in the 

leadership processes that rules, institutions, norms, and culture prevailing in an ecosystem are 

strengthened, reevaluated and eventually transformed (HAPPER-ANDERSON, 2018). 



 

 

 

 

Another similarity between entrepreneurial ecosystems and citizen collectives aris from 

the dual logics symbiosis. In this sense, Roundy (2017) highlights the presence of two logics 

that guide the actions in the relational processes present in entrepreneurial ecosystems. The 

first is a market logic in which values related to innovation, new markets, business models and 

technologies, creation and exploitation of opportunities and risk-tolerant behavior are 

contained. The other logic, communitarian, is represented by the predominance of a collectivist 

orientation of broadly mutualist benefits and high trust among the participants. This logic arises 

from the awareness of the community's needs and its quest for prosperity. Similarly, De Moor 

(2013) pointed out that citizen collectives, being embedded in economic contexts, develop 

strategies to deal with the market, adopting its logic when market-based interactions are needed 

and, at the same time preserving the communitarian logic for membership-oriented actions. 

Another instance for understanding how a sense of community develops in a local 

entrepreneurial ecosystem comes from their narratives. Roundy (2016) introduced the idea of 

entrepreneurial ecosystems as narratives. Narratives can be about success stories, or provide 

historical accounts, or, yet be future-oriented. For Roundy (2016), the purposes of the 

narratives are multiple, being able to serve, for example, as transmitters of the local culture, 

helping in the construction of a collective and shared meaning. Narratives are also useful in 

building the identity of participants in an entrepreneurial ecosystem. Finally, narratives can be 

used as a means of communication, drawing attention to relevant issues of the entrepreneurial 

ecosystem for the community, and pointing to a desired and possible future. 

Roundy (2019) reported a study applying the idea of narratives of entrepreneurial 

ecosystems. The analysis of three entrepreneurial ecosystems from two states in the United 

States, based the development of an empirical theory of the emergence of narratives from 

entrepreneurial ecosystems. The entrepreneurial ecosystems analyzed were Warren and 

Youngstown in the state of Ohio, and Chattanooga, Tennessee. The three cities are part of the 

region of the United States called the Rust Belt. According to Roundy (2019), it is an area that 

was very prosperous from the Industrial Revolution until the mid-1970s. However, changes in 

the global economy in the following decades caused these regions to stagnate or even suffer 

significant reductions. More recently, the three cities are experiencing resurgence movements 

based on entrepreneurial ecosystems narratives shared among community entrepreneurial 

leaders. 

Narratives are also a relevant characteristic of citizen collectives. It is through them that 

members’ identification with the community is strengthened, and cultural values and purposes 

are disseminated. Also, narratives can be used for guiding the actions of a future-oriented 

desired status for the citizen collective and society. 

Finally, Korber, Swail and Krishanasamy (2022) have investigated how entrepreneurs 

can show agency and help to change their entrepreneurial ecosystem. Based on a qualitative 

investigation of the behavioral strategies of a maturing entrepreneurial ecosystem, their results 

revealed three strategies applied by entrepreneurs while dealing with specific conditions of the 

entrepreneurial ecosystem. Korber, Swail and Krishanasamy (2022) challenged the 

deterministic views of a passive role by entrepreneurs in adapting to contextual forces, giving 

evidence that they can also be agents of the entrepreneurial ecosystem change, contributing to 

its sustainable growth and maturity. This is precisely one of the aims that citizen collectives try 

to achieve, i.e., how to change institutional forces that may be prejudicial to people’s multiple 

interests into a more inclusive society. 

In summary, the fast-growing literature on entrepreneurial ecosystems indicates that, as 

a coordinated and collaborative effort of many actors, entrepreneurs, enterprises, and society 

can benefit from the existence of a fully functional entrepreneurial ecosystem. For instance, an 

entrepreneurial ecosystem benefits entrepreneurs by providing the necessary resources for the 

creation and launch of their ventures, such as finance), supporting infrastructure, favorable 



 

 

 

 

regulatory regime, demand, support network, and skilled and accessible workforce. For 

potential entrepreneurs, the perception of a normative environment, which reveals the high 

status and importance of entrepreneurship, provides a career path to be pursued with high 

probability of success. 

An entrepreneurial ecosystem benefits existing companies by providing the resources 

necessary for these organizations to grow. These resources involve the existence of alternative 

sources of financing, skilled labor, tax incentives and subsidies, support for access to 

international markets and support infrastructure for the development and introduction of 

innovations. But, besides accessing resources, companies benefit from network connections 

with other companies, both competitors and suppliers, other entrepreneurs, support service 

providers, universities and research centers and governments, allegedly increasing their 

chances of success. 

Finally, for the society, an entrepreneurial ecosystem can guarantee a sustainable 

development trajectory by favoring the birth and growth of innovative, ambitious companies 

with a high economic and social impact. In other words, a thriving entrepreneurial ecosystem 

may be an instrument of industrial, scientific, economic, and socio-environmental policy, 

towards the construction of a fairer society with fewer disparities and inequalities. In this sense, 

in the next section I comment upon the potential interactions among basic income and 

entrepreneurship.  

  

4 Basic income and entrepreneurship 

 

Unequal wealth distribution is a contemporary problem of many nations, regions, or 

localities. This has led to the emergence of movements towards the implementation of basic 

income schemes in some countries: Kenya, Finland, Namibia, India, Canada, and the United 

State (BIDADANURE, 2019). As defined by the Basic Income Earth Network, basic income :  
this is a periodic cash payment unconditionally delivered to all on an 

individual basis, without means-test or work requirement, observing the 

following requirements: it is paid at regular intervals (for example every 

month), not as a one-off grant; it is paid in an appropriate medium of 

exchange, allowing those who receive it to decide what they spend it on; it is 

paid on an individual basis—and not, for instance, to households; it is paid to 

all, without means test; and it is paid without a requirement to work or to 

demonstrate willingness-to-work” (BIEN, 2022). 

For Van Parijs (1992), basic income is not a new concept. Earlier proposals appeared 

more than a century ago from Bertrand Russell and Dennis Millner ideas at the end of the First 

World War. It has come into more prolific debate and scrutiny in the 1980s in many Western 

European countries (VAN PARIJS, 1992). In a more recent paper, the roots of a universal basic 

income are dated back to the eighteenth and nineteenth centuries from when “it was first 

formulated, for example, by Thomas Paine in 1796, or by Joseph Charlier and John Stuart Mill 

in 1848” (VAN PARIJS, 2013, p. 176). 

However, there are only a few papers that have addressed the idea of a basic income in 

relation to entrepreneurship (D’MELLO, 2019; FEINBERG; KUEHNHÜFFMEIER, 2020; 

QIAN; MIAO; HUMPHREY, 2021). Although in its initial stages, there seems to be a 

convergence towards seeing potential positives benefits to entrepreneurship arising from basic 

income propositions. For instance, arguing about necessary labor policy reforms, for the 

European Union context, Elert, Herenkson and Sanders (2019, p. 82) argued that 
[…} once a basic level for a decent living is provided collectively, other 

features of the system—unemployment benefits disability and sickness 

insurance, childcare, educational allowances, and pension schemes—go from 

being peoples’ only source of income and support to being add-ons that can 



 

 

 

 

arguably be left (more) to private or collective initiatives and self-insurance 

[…] This may be helpful both for R&D workers wishing to start innovative 

high-tech ventures and for the growing army of everyday entrepreneurs that 

are important in an entrepreneurial society. 

  The benefits of basic income implementation, at an entrepreneurial ecosystem level can 

be viewed when this argument is Van Prijs (2013, p. 178) is considered: “a universal basic 

income makes it easier for young people to access unpaid or hardly paid internships or 

apprenticeships. It makes it easier for low-paid workers to reduce their working time or to 

interrupt their career in order to acquire further training”.  

In other words, guaranteeing a basic income for everyone that lives in the geographical 

area of an entrepreneurial ecosystem may contribute to a flourishing human capital. Human 

capital has been consistently considered as one of the most relevant components of 

entrepreneurial ecosystems, either as a source of new ventures or as providing highly skilled 

employees capable of intrapreneurial initiatives (ISENBERG, 2010; KANTIS; FEDERICO; 

GARCÍA, 2014; STAM, 2015; SPIGEL, 2017). Similarly, Hüffmeier and Zach (2021, p. 551) 

stated that basic income “offers a financial buffer and, thus, potentially enables creativity, 

innovation, and entrepreneurship among those with fewer economic resources”. 

D’Mello disputes the common narrative that being an entrepreneur is a career option for 

anyone willing to do so. For him, there are inequalities that prevent some people being able to 

choose the entrepreneurial life path. Thus, another point linking universal basic income (UBI) 

to entrepreneurial action comes from this line of reasoning suggesting that:   
[…] those who can take entrepreneurial risks today enjoy a certain level of 

privilege. Other work related to reentry into entrepreneurship after previous 

failures supports this notion that there are certain individuals who may have 

a safety net, or access to capital to allow for certain risks to be taken during 

their pursuit of opportunities. There are certainly also entrepreneurs who 

emerge out of necessity, being forced into self-employment due to adverse 

conditions. However, this discussion focuses on opportunity entrepreneurs, 

who choose self-employment voluntarily. UBI may offer more individuals 

with entrepreneurial intentions new privileges to take on action on their ideas 

by increasing their ranges of affordable loss […] there is a strong possibility 

that other individuals, less privileged in our current society, may also possess 

and discover similar qualities that could allow them, too, to thrive during the 

process of pursuing opportunities (even if some ventures resulted in failures) 

(D’MELLO, 2019, p. 309).   

Feinberg and Kuehn (2020) is an empirical investigation of possible positive effects of 

basic income on local entrepreneurial activities. They have studied the Alaska Permanent Fund 

Dividend program, one of the earliest “quasi basic” income programs aimed at providing a 

basic income for every resident at Alaska since 1982. Although the program does not fulfill all 

the requisites in BIEN’ definition of a basic income, Feinberg and Kuehn (2020) argued that 

the yearly payment to every Alaskan resident was equivalent to more than 40% of the worth of 

the United States federal poverty threshold, i.e., a reasonable amount for securing basic 

consumption levels. Their results showed that the payments were initially correlated to increase 

in new small-firm formation and self-employed option. 

Overall, initial studies and theoretical reflections indicate that the implementation of a 

basic income scheme may be beneficial to and increase entrepreneurial activities in a region. 

In my view, the chance of this happening depends upon the possibility of entrepreneurial 

ecosystems turning into citizen collectives. This would mean that entrepreneurs, already 

considered the center of entrepreneurial ecosystems, would become also the leaders and source 

of the necessary guidance for the development of the entrepreneurial ecosystem. In the next 

section, I conclude my argument and suggest further studies. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 Conclusion 

 

The emergence and development of entrepreneurial ecosystems is a constitutive 

element of many empirical results and theoretical propositions in the field of entrepreneurship 

research. This phenomenon is presented as the result of coordinated cooperative efforts based 

on the central and leading role of entrepreneurial actors in a region. 

From the actual leadership of entrepreneurs and the relational nature of entrepreneurial 

ecosystems, one can expect that this contemporary phenomenon might evolve towards a new 

form of institutional collective action aiming at localized geographical sustainable 

development. The search for a community sustainable development can be the future-oriented 

narrative that will guide actions of entrepreneurial ecosystems’ leaders and other stakeholders. 

From that, entrepreneurial action will deal with societal, environmental, and social concerns 

embedded in exploring opportunities and solving problems aiming at fairer wealth distribution 

in the region.   

A truly sustainable entrepreneurial ecosystem, that is expected to create social, 

environmental, and economic wealth, should have among its entrepreneurial outputs a concern 

for providing a basic income for everyone in its region of influence. This could be done, for 

instance, in the form of a basic income fund. This fund would originate from economic 

contributions of every entrepreneurial initiative that benefitted from entrepreneurial 

ecosystems’ resource endowments and institutions.  

Thus, entrepreneurial ecosystems as a new institution of collective action can be an 

alternative to and complement government and market actions, assuming the form of sector 

agnostic contemporary guilds, i.e., modern citizen collectives. In other words, entrepreneurial 

ecosystems as collective of entrepreneurs from different sectors would enhance the survival of 

enterprises and, at the same time, help build a more inclusive society. From the expected 

positive benefits of basic income initiative could emerge better prepared potential 

entrepreneurs focused on innovation-led entrepreneurship, and an increase in the number of 

traditional small-firms and self-employed people whose entrepreneurial initiatives would 

emerge from a safer financial situation that allows riskier behavior.   

Finally, I expect that my thoughts and argument presented in this paper may inspire 

further theoretical reflections about the nature, dynamics, and sustainability of entrepreneurial 

ecosystems. For instance, what are the influences of basic income schemes on the emergence 

and development of entrepreneurial ecosystems? Also, the role of basic income as a safe net 

for entrepreneurial riskier behavior could be an interesting theme for research. It may also 

inspire empirical studies that could explore, for instance, whether the presence of basic income 

initiatives have connections to the emergence of sustainable entrepreneurship and 

consolidation of sustainable entrepreneurial ecosystems. Another potential line of enquiry is to 

explore how basic income recipients have been able to invest in acquiring human and social 

capital before engaging in entrepreneurial activities.  Overall, there is a clear research gap on a 

theme that might bring new light on the evolving entrepreneurial ecosystem literature. 

Finally, paraphrasing Bidadanure (2019)’s concluding remark2, another task of the 

entrepreneurial ecosystem theorist is to show what specific role UBI can play in entrepreneurial 

ecosystem emergence and development, and to ask what makes it instrumental or necessary for 

 
2 “The task of the political theorist is then to show what specific role UBI can play as part of a broader package, 

and to ask what makes it instrumental or necessary for positive change” (BIDADANURE, 2019, p. 498). 



 

 

 

 

positive change in this context. Endeavors in this line of enquiry and reflection may help us to 

alleviate the major concern of Professor Tine De Moor expressed in the beginning of this paper. 

That is, entrepreneurial ecosystems, as citizen collectives with basic income assurance, can 

moves us towards a society that improves our ability to deal with the wealth created in “a 

responsible way to ensure that everyone may benefit not just today but also tomorrow”. 
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AS FALHAS DO EMPREENDEDOR E A INFLUÊNCIA DOS ASPECTOS 

COGNITIVOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 

Juliane da Costa Evangelista – UNINOVE 

Vânia Maria Jorge Nassif – UNINOVE 

Alessandra Cassia de Medeiros Dellaquila – UNINOVE 

Eloisa Elena Shinohara – UNINOVE 

 

Resumo: Os aspectos cognitivos têm se mostrado capaz de afetar as decisões e ações do 

empreendedor, desviando-os de uma escolha racional e causando efeitos emocionais que 

podem influenciar as falhas. Objetivos: a) investigar as potenciais inter-relações entre os 

aspectos cognitivos do empreendedor e as falhas; b) buscar um consenso conclusivo sobre os 

constructos: falhas, empreendedor e aspectos cognitivos por meio de uma revisão sistemática 

da literatura; e c) discutir sobre os principais aspectos encontrados na pesquisa. Metodologia: 

Esta pesquisa usa a revisão sistemática da literatura para examinar artigos proeminentes 

publicados nas bases de dados Web of Science e Scopus. Achados: Os resultados evidenciaram 

que os aspectos cognitivos dos empreendedores possuem relação com a falha, através de 

crenças, medos, autoeficácia e que o aprendizado é um fator determinante para que o 

empreendedor possa enfrentar as falhas como uma experiencia positiva. 

 

Palavras-chave: Empreendedor. Falhas. Aspectos Cognitivos. 

 

1 Introdução 
 

Os estudos das falhas do empreendedor que geram o fracasso, nos últimos 50 anos 

tiveram um notável aumento no número de obras, o que é justificado pelas múltiplas teorias e 

abordagens que a pesquisa tem aplicado para explicar esse fenômeno (Zambrano Farias et al., 

2021). Mesmo com o crescimento das pesquisas sobre falhas, o número ainda é menor ao ser 

comparada com os estudos que possuem como foco o sucesso, impedindo uma visão holística 

do processo empreendedor e dos motivos que podem ocasionar as falhas (Singh et al., 2007), 

dificultando o entendimento de como os aspectos individuais do empreendedor podem causar 

ou ser afetados pelas falhas, assim como as formas de lidar e aprender com as adversidades 

(Shepherd, 2003). 

Embora os efeitos da falha sejam altamente complexos e multifacetados (Jenkins e   

McKelvie, 2016), a mesma pode ser desencadeada em três diferentes níveis (Yamakawa & 

Cardon, 2015). No nível individual, as consequências recaem diretamente no empreendedor, 

no nível organizacional as falhas afetam o negócio e no nível ambiental, as falhas podem afetar 

o ambiente em que o empreendedor está inserido (Klimas et al., 2021). Esses efeitos podem 

ocorrer, simultaneamente, impulsionando implicações positivas e negativas (Jenkins & 

McKelvie, 2016).  

As falhas com implicações negativas podem envolver aspectos relacionados aos 

problemas financeiros, sociais e psicológicos (Ucbasaran et al., 2013). Em contrapartida, as 

falhas podem também agregar valor e serem avaliadas como algo positivo, resultando em 

aprendizagem (Yamakawa & Cardon, 2015), além de propiciar e o desenvolvimento de 

aspectos cognitivos como a resiliência do empreendedor(Corner et al., 2017).  

As reflexões e inquietações sobre os pontos expostos, fomentou a seguinte questão de 

pesquisa: Quais são as principais relações entre as falhas do empreendedor e os aspectos 

cognitivos?  

 



 

 

 

O presente artigo descreve como os aspectos cognitivos influenciam nas falhas do 

empreendedor. A partir dessa perspectiva a pesquisa procurou abordar os principais construtos 

que envolvem o tema e verificar se há influência ou não dos aspectos cognitivos nas falhas dos 

empreendedores. Para elaboração desse estudo, foi utilizado a revisão sistemática da literatura  

(RSL), com dados retirados das bases de dados Web of Science e Scopus, resultando em uma 

amostra de 27 artigos, de 2017 a 2021, envolvendo estudos qualitativos e quantitativos.  Para 

categorizar os dados e facilitar a apuração dos resultados foi utilizado o Atlas ti v.9, software 

especializado em pesquisa qualitativa. Este artigo traz várias valiosas contribuições, ao analisar 

o empreendedor e suas falhas, identificadas na literatura, fornecendo evidências sobre como e 

por que os aspectos cognitivos afetam para que as falhas ocorram e quais são os seus efeitos. 

Trazendo a visão dos aspectos negativos da falha, e os positivos que podem ser construtivos 

para o empreendedor.  Além de avaliar como a temática tem evoluído nesse período. A 

identificação das lacunas na literatura é uma outra contribuição, pois podem resultar em um 

campo fértil para futuras pesquisas. O estudo foi estruturado, a partir do referencial teórico que 

conceitua e embasa os construtos “falha”, “empreendedor” e “aspectos cognitivos”, seguido da 

apresentação do desenvolvimento do processo metodológico.  Em seguida, retrata-se a 

discussão, com os principais achados e por fim as considerações finais. 

 

2 Referencial Teórico 

2.1 Empreendedor 

O empreendedor é um indivíduo motivado, perspicaz, especulativo e intrépido, com 

habilidades versáteis incríveis com as quais examina, identifica e aproveita oportunidades 

econômicas e de mercado inexploradas, lucrativas, mas propensas a riscos (Subramani, 2020), 

considerado naturalmente ambicioso e originário no raciocínio (Hisrich et al., 2007).  

O empreendedor é identificado como um preenchedor de lacunas que preenche o vácuo 

de bens e serviços sociais indisponíveis, mas extremamente necessários, tornando-os 

prontamente disponíveis por meio de sua empresa, contudo os estudos sobre o empreendedor 

são fragmentados e não existe unanimidade entre os autores quanto aos tipos de empreendedor, 

contudo existem algumas tipologias importantes retratados na literatura, conforme Tabela 1. 
 

Tabela 1. Tipos de empreendedores 
Tipo de 

Empreendedor 

Conceito Autor/ Ano 

Empreendedor 

comercial 

O empreendedor de negócio comercial fornece bens e serviços que não são 

fornecidos no mercado nem dirigidos pelo governo, com o objetivo de criar 

bem-estar social, gerando viabilidade financeira. 

(Estrin et al., 

2016) 

Empreendedor 

social 

O empreendedor social atua de forma ampla definindo modelos diversos e 

inovadores para combinar processos e práticas de negócios com a realização 

de objetivos sociais ou ambientais, é considerado uma área em expansão tanto 

de pesquisa quanto de atividade. 

(Jilinskaya-

Pandey & 

Wade, 2019) 

Empreendedor 

público 

O empreendedorismo público pode ser definido como uma função 

caracterizada por alerta para oportunidades, tomada de decisão sobre 

investimentos sob incerteza e inovação de produtos, processos ou mercados. 

Isso inclui a criação ou transformação de organizações formais como um 

instrumento político chave, buscando operar dentro das restrições de 

autorizações estatutárias, política, mídia e opinião pública. 

(Klein et al., 

2010) 

Empreendedor 

digital 

O empreendedor digital atua com a ação empreendedora possibilitada pelas 

tecnologias digitais, em setores e mercados variados. Utilizando como 

mercados digitais multifacetados, mídia social, comércio eletrônico e 

software como serviço. 

(Zaheer et al., 

2019) 

Empreendedor 

de Startup 

Empreendedores em estágio inicial de alto potencial, participantes de um 

programa acelerador de negócios  

(Shepherd et 

al., 2009) 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 



 

 

 

 

Como identificado na tabela 1, as características cognitivas e psicológicas podem 

influenciar o comportamento empreendedor, tornando-os mais propensos a motivação, a 

exposição ao risco e a inovação (Yamakawa & Cardon, 2015). Do mesmo modo, existem 

evidências psicológicas como a motivação e o medo, que sugerem a ideia de que os indivíduos 

não seguem um mesmo processo racional e estão sujeitos a uma variedade de influências 

cognitivas quando enfrentam escolhas complexas (Gabaix et al., 2006).  

 

2.2 Aspectos Cognitivos 
 

Os aspectos cognitivos dos empreendedores são as estruturas de conhecimento 

utilizadas pelas pessoas para fazer avaliações, julgamentos ou decisões envolvendo avaliação 

de oportunidades, criação de empreendimentos e crescimento (Mitchell et al., 2002). Em vista 

disso, o papel dos aspectos cognitivos são o de organizar o pensamento, ajudar a resolver 

problemas e buscar soluções, propiciar aprendizagem, armazenar histórias, processos, e tudo 

que se vivencia, ou seja, as experiências positivas e negativas (Nassif, 2014). 

A abordagem dos aspectos cognitivos enfatiza que tudo o que fazemos e dizemos é 

influenciado pelo nosso processo mental, como motivação, percepção e atitude (Fernandez-

Gonzalez et al., 2009). Outro aspecto relacionado é a memória, que segundo Baron e Shane 

(2007), é claramente o espaço mais central do sistema cognitivo, pois sem memória não se teria 

como recuperar o passado, de reter novas informações, de resolver problemas ou de planejar o 

futuro. Assim, os aspectos cognitivos indicam que os processos mentais influenciam o modo 

pelo qual nos comportamos (Weiten, 2010). 

Diante dos aspectos cognitivos, várias teorias foram criadas para explicar como eles 

afetam as ações do empreendedor, e consequentemente, utilizados para compreender as suas 

decisões (Tabela 2). 
 

 

Tabela 2. As Principais Teorias Cognitivas 

 
Autor/ Ano Teoria Definição 

Bandura (1982) Teoria da Cognição 

Social 

A teoria da Cognição Social trata da 

aprendizagem social acontece a partir da interação entre a 

mente do aprendiz e o ambiente ao seu redor, ocorrendo 

através da observação. 

Bandura (2012) Teoria da cognição 

social das crenças de 

eficácia 

A teoria sugere ainda que a capacidade   cognitiva de um 

avaliador influencia a formação de julgamentos de 

legitimidade avaliativa. A crença do avaliador em sua própria 

capacidade   de completar tarefas e atingir metas influencia se 

essa pessoa geralmente pensa de forma mais pessimista ou 

otimista sobre os desafios 

Bitektine (2011) Teoria do Julgamento 

da Legitimidade 

A teoria do julgamento da legitimidade, retrata o julgamento 

como resultado da observação de uma pessoa embasada em 

seus valores e conhecimentos, refletindo nos dois pilares da 

legitimidade: o cognitivo e o avaliativo. Desse modo a 

habilidade cognitiva influencia os julgamentos de aceitação 

social. 

Ajzen (1991) Teoria do 

Comportamento 

Planejado 

A teoria explica o comportamento humano social como uma 

manifestação de crenças evidentes que são influenciadas 

pelas atitudes (avaliações subjetivas de ações), controle 

comportamental percebido (convicção de ser capaz de 

realizar uma determinada ação) e normas subjetivas 

(correspondente a pressão social para realizar certas ações). 



 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras 

 

Resultante da conjunção dos campos de pesquisa, empreendedorismo e psicologia 

cognitiva, surgiu o termo cognição empreendedora, que se tornou uma área de pesquisa 

independente (Corbett et al., 2018; Schmitt & Grégoire, 2019). Os aspectos cognitivos do 

empreendedor correspondem ao estudo das representações mentais usadas por empreendedores 

para fazer avaliações, julgamentos e / ou decisões envolvendo avaliação de oportunidades, 

criação de empreendimentos e crescimento (Mitchell et al., 2002). 

Esse processo é essencial para que o empreendedor realize a tomada de decisão, 

responsáveis por delimitar a vida das pessoas e da empresa, sendo decisões conscientes ou 

inconscientes, gerando boas ou más consequências, pois as decisões representam as principais 

ferramentas para lidar com oportunidades, desafios e incertezas presentes no dia a dia 

(Eisenhardt & Zbaracki, 1992), surgindo no processo como um fator definidor do sucesso ou 

de falha do empreendedor, e explica o fato de que pessoas com habilidades equivalentes obtêm 

resultados distintos em situações semelhantes (Vidigal, et.al 2011).  

Em casos da ocorrência de falhas na trajetória do empreendedor, esse fato pode, 

consequentemente, se tornar uma experiência devastadora, causando emoções negativas e 

reações psicológicas e fisiológicas adversas (Schermuly, et.al 2020). Apesar de serem tratadas 

conjuntamente, o empreendedor e seus negócios são entidades separadas, de modo que, quando 

um negócio falha, o empreendedor pode prosseguir para criar um negócio subsequente, 

utilizando a experiência das falhas para motivar a ação empreendedora (Shepherd, 2016). 

 

 

 

 

Heider, (1958) Teoria da atribuição A teoria consiste em entender como ocorrem os aspectos de 

causalidade, pois é necessário viver e estar em um mundo 

estável e previsível, que possa assegurar ao indivíduo a 

sobrevivência. Desse modo a segurança e a previsibilidade de 

comportamentos, assim como a causa do que ocorre pode dar 

uma sensação maior de estabilidade. A atribuição de 

estabilidade influencia as dimensões atribuídas ao lócus de 

causalidade e controlabilidade. 

Lazarus & 

Folkman (1984) 

Teoria do estresse 

transacional 

A teoria do estresse transacional, enfatiza que as pessoas ao 

estarem expostas a fatores de estresse, é realizado de forma 

cognitiva um processo de enfrentamento, que é acionado 

através de um processo de pensamentos avaliativos, no qual 

o indivíduo passa a avaliar se o fator estressor é ou não uma 

ameaça ao seu bem-estar.  

Festinger (1957) Teoria da dissonância 

cognitiva 

Indica que entrar em contato com informações inconsistentes 

com atitudes prévias cria uma ameaça para o senso de si, que 

precisa ser reduzida 

Lazarus (1991) Teoria Cognitiva das 

Emoções 

A teoria cognitiva das emoções relata que toda resposta 

afetiva é precedida por alguma forma de cognição, mesmo 

que inconsciente, sendo que o termo inconsciente se refere ao 

fato de que as pessoas simplesmente não estão atentas a 

muitos dos pensamentos e processos cognitivos que 

influenciam o comportamento e os sentimentos. 

Ryan & Deci, 

(1987) 
Teoria da 

autodeterminação 

A teoria tem como objeto de estudo as condições do contexto 

social que facilitam a saúde psicológica, bem como apresenta 

como hipótese principal a noção de que o bem-estar 

psicológico pode ser alcançado a partir da autodeterminação. 

Kolb (1984) Teoria da 

aprendizagem 

experimental 

A teoria da aprendizagem experimental parte da premissa de 

que todo e qualquer desenvolvimento profissional, é atribuído 

em decorrência ao aprendizado já constituído, e do 

aprendizado vivenciado. 



 

 

 
 

2.3 Falhas: Evidências identificadas na literatura 
 

A falha do empreendedor ocorre quando as atividades de um projeto cessam devido a 

um progresso insatisfatório ou insuficiente(Shepherd et al., 2009), que pode ter ocorrido devido 

a fatores econômicos, cognitivos e emocionais. Se faz necessário diferenciar a falha econômica 

da falha emocional. A falha econômica está atrelada ao fracasso de um negócio(Ucbasaran et 

al., 2013) e a emocional relacionada a iniciativas que ficaram aquém dos objetivos do 

empreendedor (McGrath, 1999), que pode ter consequências causadas pelos aspectos 

cognitivos. 

Para identificar a causa das falhas é  necessário um processo retrospectivo, pois enfoca 

o passado ou a raiz do evento que originou a falha (Lee & Miesing, 2017). As falhas têm 

múltiplas atribuições, que podem ser internas ou externas, em geral, essas costumam ser uma 

mistura complexa de atribuições, raramente identificas por fatores que causam as falhas (Pardo 

& Alfonso, 2017), podendo ocorrer em formato de erros, contratempos operacionais ou 

catástrofes (Lee & Miesing, 2017). 

A investigação das falhas pode ser realizada através de suas tipologias, que as 

classificam em 4 categorias, entre evitáveis, calculadas, gerenciáveis e inevitáveis (Vernon & 

Myers, 2021), conforme os estudos demonstrados na tabela 3.  

Esses conceitos, segundo os estudos de Cardon (2009), propõem duas categorias 

principais referente as causas das falhas, denominadas infortúnios e erros empresariais. A 

categoria de infortúnios inclui falhas atribuídas a situações fora de controle do empreendedor, 

a categoria denominada como erros, inclui eventos de falha atribuídos a erros individuais, como 

capacidade ou esforço inadequados, estratégias inadequadas ou modelos de negócios 

deficientes. 
 

Tabela 3. Tipologia das Falhas 
Tipologia das Falhas (Vernon & Myers, 2021) 

Falha Evitável Tipo de falha que pode ser antecipada e controlada diretamente, apesar de serem 

mais difíceis de reconhecer e compartilhar. São falhas enfrentadas diante de desafios 

previstos e que podem ser evitadas através de ações preventivas.  

Falha Calculada Tipo de falha decorrente de fatores que podem ser previstos e mitigados, mas não 

podem ser controlados diretamente. Podem ser atribuídas a outras pessoas, tornando-

as um pouco mais fáceis de reconhecer e compartilhar. 

Falha Gerenciável Tipo de falha que aparece como uma surpresa, mas que poderia ser mais bem 

controlada. As estratégias de mitigação podem ser incorporadas mesmo que o 

momento preciso e a natureza da falha sejam imprevisíveis.  

Semelhante às falhas calculadas, elas são mais fáceis de compartilhar do que as 

falhas evitáveis, mas mais difíceis de compartilhar do que as falhas inevitáveis. 

Falha Inevitável Tipo de falha oriundas de eventos e choques imprevisíveis que estão fora de sua 

esfera de influência e podem ter consequências irreversíveis. Essas falhas são mais 

fáceis de reconhecer e compartilhar. 

Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Vernon & Myers, 2021. 

 

A experiência de falha, varia em volume, em número e taxas de eventos de falha 

experimentados, em velocidade, volatilidade, graus altos e baixos de intensidade associados a 

esses eventos (Morris et al., 2012). Os empreendedores aprendem com a falha quando podem 

fazer uso das informações disponíveis (Shepherd, 2003), pois, para que esse processo ocorra é 

fundamental realizar a gestão das mesmas, entendendo e valorizando as adversidades  e 

reavaliando, para explorar novos objetivos ou meios para obter novas estratégias (Lee & 

Miesing, 2017).  



 

 

 

 

Os estudos que examinam as atribuições do indivíduo quando falham e 

consequentemente fracassam em seus negócios têm sido limitados (Walsh & Cunningham, 

2017). As causas internas da falha são identificáveis quando os estudos estão relacionados ao 

empreendedor, mas especificamente, a sua vida pessoal (por exemplo, personalidade, valores  

 

em que se acredita e modelos  mentais e cognitivos) e profissional (por exemplo, capital   social 

inadequado, falta de visão e estratégia e qualificações e experiência insuficientes) (Klimas et 

al., 2021). 

Por se tratar de um tema emergente, ainda incipiente na literatura, as reflexões sobre as 

falhas empreendedoras, propiciam uma ampliação do conhecimento teórico, contribuindo para 

a aplicação prática desses atores, além de abrir perspectivas contributivas para auxiliar 

empreendedores frente a seus negócios. O próximo item traz os procedimentos metodológicos 

aplicados nesse estudo. 
 

3. Método 

3.1. Procedimentos Metodológicos 

A revisão da literatura na pesquisa em Administração é uma ferramenta-chave para 

tratar a diversidade de conhecimento em uma área acadêmica específica (Liu et al., 2019). Este 

estudo trata-se de uma revisão sistemática da literatura, a qual identifica, seleciona, coleta 

dados, analisa e avalia criticamente estudos sobre um determinado assunto, a partir de uma 

pergunta norteadora, que obedece a métodos sistemáticos e explícitos que agregam evidências 

de pesquisa para guiar a prática, caracterizando-se como estratégia utilizada na investigação 

baseada em evidências (Linde, 2003). 

O objetivo da pesquisa é identificar possíveis lacunas no eixo teórico, direcionando a 

relação entre os aspectos cognitivos e as falhas do empreendedor, de modo que o conhecimento 

possa subsidiar pesquisas futuras, destacando autores e visões que se destacam.  O estudo 

realiza um mapeamento e procura avaliar o território intelectual relevante, a fim de especificar 

uma questão de pesquisa que poderá desenvolver a base de conhecimento da área em estudo 

(Tranfield et al., 2003). 

 

3.2. Estratégias de busca 

A construção desse estudo iniciou-se com a definição dos constructos que norteiam os 

estudos para responder de acordo com a literatura a seguinte questão de pesquisa: Como os 

aspectos cognitivos influenciam nas falhas do empreendedor? Após a análise delimitou-se três 

constructos, que serão utilizados como palavras-chaves e strings de pesquisa: empreendedor, 

falhas e cognitivo. A pesquisa foi realizada através da base de dados da Web os Science (WoS) 

e Scopus, sendo realizada em setembro de 2021 e incluiu os campos de título, resumo e 

palavras-chave. Para realizar a busca nestas bases de dados, foi estabelecido os seguintes 

critérios: a) utilizou-se o critério de seleção do Tópico (título, autor, palavras-chave e resumo); 

b) aplicou-se as seguintes palavras chaves: “Entrepreneur*” AND “Failure* AND 

“Cognitive*” (o uso dos asteriscos fez-se necessários para explorar termos utilizados no 

plural); c) aplicou-se o filtro para que fossem encontrados apenas artigos; d)  foram 

selecionados apenas artigos em inglês; e) restringiu-se a pesquisa aos últimos cinco anos, 

definindo o período de 2017 a 2021; e f) aplicou-se o filtro área de pesquisa, selecionando 

apenas a categoria gestão, negócios e psicologia; conforme destaca a representação 

esquemática da Figura 1. A primeira busca foi realizada pelas palavras-chaves 

(“Entrepreneur*” AND “Failure* AND “Cognitive*”), sendo realizada na base da Principal 

Coleção da Web of Science que identificou o número de 109 resultados disponíveis, em seguida 



 

 

reduziu-se apenas a artigos reduzindo os resultados a 87. Após aplicou-se o filtro do idioma 

inglês reduzindo apenas dois atigos. Ao delimitar para os últimos cinco anos, reduziu-se a 50 

a quantidade de artigos. Por fim, priorizou-se a categoria gestão, negócios e psicologia, visto 

que a cognição é um constructo que aborda a psicologia e tem muitos estudos voltados a esse 

tipo de estudo nessa categoria, resultando em apenas 42 artigos.  

A segunda busca foi realizada pelas mesmas palavras-chaves, na base Scopus que 

resultou em um número menor de artigos, sendo 97 o número de artigos na primeira busca, em 

seguida reduziu-se apenas a artigos reduzindo os resultados a 76. Ao delimitar para os últimos 

cinco anos, reduziu-se a 35 artigos, após utilizar os filtros das categorias gestão, negócios e 

psicologia resultando em 30 artigos.  

Os artigos encontrados nas duas bases de pesquisa totalizaram 72 artigos, dos quais 

foram excluídos 21 documentos que se apresentavam em duplicidade, 2 que não estavam 

disponíveis no meio digital. Após a leitura dos resumos, foram excluídos 22 artigos cujo tema 

não contemplava o objetivo proposto neste estudo, pois tratava de aspectos gerais das falhas 

empresariais como a mortalidade das empresas e não de aspectos individuais relacionados as 

falhas do empreendedor, que é o objetivo central desse estudo. 

 
Figura 1. Representação esquemática do processo de revisão sistemático da literatura 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras 
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Exclusão = 21 artigos duplicados Exclusão = 22 artigos sem aderência ao tema 

(retratam o fracasso empresarial e não das falhas ligadas ao indivíduo) 

 

Artigos para análise final = 27 

 



 

 

 

A seguir, será apresentado a análise dos 27 artigos selecionados elencando os principais 

resultados encontrados nos estudos. 
 

4 Análise dos Resultados 

 

Da amostra final analisada, dos 27 artigos analisados, 55,56% (15) foram construídos 

utilizando métodos quantitativos, 40,74% (11) com métodos qualitativos e 20% (1) utilizou 

métodos mistos que envolvem análise qualitativa e quantitativas. Na tabela 4, a seguir, foram 

elencados os autores, ano de publicação, e os resultados dos pesquisadores que retratam as 

principais teorias e os aspectos cognitivos relacionados as falham do empreendedor.  

 

Tabela 4: Aspectos Cognitivos Associados as Falhas 
Teoria Aspectos Cognitivos associados as 

falhas 
Autor/Ano 

Teoria Cognitiva das 

Emoções 
Reavaliação cognitiva e modulação da 

resposta (supressão expressiva), Restrição 

dos processos cognitivos devido a falhas, 

Perícia Cognitiva, Pensamentos 

indesejados e negativos, Narcisismo (Auto 

visões infladas), Falta de percepção, 

Dificuldade em desenvolver esquemas 

cognitivos, Desejo de evitar sofrimento, 

Capacidades estratégicas mentais, 

Avaliação Cognitiva de ameaças. 

De Cock et. al (2020), Burke-le et. 

al (2017), Heinrichs, K. (2021), 

Schermuly et. al (2021), Cacciotti 

et. al (2020), Lafuente, et al (2019) 

Liu et. al (2019), Vaillant et. al 

(2019), Hunter et. al (2021), Khelil 

(2021), Ferrari e Filippo (2021), 

Kollmann et. al (2017), Suchart, T. 

(2017) 

Teoria da cognição social 

das crenças de eficácia 
Preconceito cognitivo, Crenças sobre 

aspectos femininos, Modelos mentais, 

Crenças restritivas. 

Liu et. al (2019), Shahriar e Abu 

Zafar M (2018), Zahra et. al 

(2018), Suchart, T. (2017) e Du et. 

al (2021) 
Teoria Cognitiva da 

Atribuição 
Locus de Controle. Khelil e Nabil (2021) 

Teoria da Cognição Social Resistência cognitiva a novas informações 

e mudanças, Racionalidade limitada. 
Bacon-Gerasymenko e Violetta 

(2019), 
Teoria do estresse 

transacional 
Estresse. Khelil e Nabil (2021), Schermuly 

et. al (2021), Eager et. al (2019) 
Teoria do Comportamento 

Planejado 
Altruísmo, perspectiva restritiva. Chipeta et.al (2021) 

Teoria Social Cognitiva Autoeficácia  Lafuente, et al (2019), Khelil e 

Nabil (2021), Boudreaux et. al 

(2019), Kibler et. al (2017), 

Suchart, T. (2017), Ferrari e 

Filippo (2021). 
Fonte: Elaborada pelas autoras 

 

A seguir, são apresentadas três categorias que relatam a relação das falhas do 

empreendedor com os aspectos cognitivos que emergem da análise das contribuições 

selecionadas: a) Autoeficácia e aprendizagem; b) Medos e incertezas; e c) Crenças e aspirações 

sociais.  

 

4.1 Autoeficácia e aprendizagem 

 

A autoeficácia está diretamente relacionada as intenções empreendedoras de indivíduos 

com uma forte convicção em suas habilidades empreendedoras (Hsu et al., 2017), esse aspecto 

cognitivo afeta significativamente a probabilidade de se tornar um empreendedor nascente 

motivado pelas oportunidades (Suchart, 2017).   



 

 

Diante da alta taxa de falhas, o reingresso do empreendedor no mercado pode ser tornar 

um problema quando influenciado por inflacionados níveis de autoeficácia, que podem 

designar coragem e autoconfiança em um momento em que reingressar no empreendedorismo 

não seria viável, mesmo que a experiência tenha gerado confiança e aprendizado (Hsu et al., 

2017).  

Os resultados apresentados por Heinrichs (2021), indica que é a experiência leva ao 

aprendizado evitando as falhas. Desse modo é possível desenvolver nos futuros 

empreendedores a convicção de perceber e gerir os riscos, através da experiencia vivenciada 

pelo estudo de casos práticos que aumentam a capacidade de controle percebida fazendo 

vivenciá-los problemas típicos.   

Corrobora com essa ideia os estudos de Walsh & Cunningham, (2017), afirmando que 

os empreendedores tiveram uma curva de aprendizado acentuada ao vivenciar as falhas. O fator 

de atribuir as falhas principalmente às atribuições internas de nível individual resultou em uma 

experiência de aprendizado centrada em si mesmo. O déficit de habilidades que os 

empreendedores tinham ao embarcar em seu empreendimento inicial resultou em uma forma 

de aprendizagem altamente personalizada, cujos benefícios eram evidentes. Eles não apenas 

aprenderam sobre os aspectos práticos de começar um negócio, mas também aprenderam sobre 

si mesmos como atores humanos. 

Na visão de Vaillant & Lafuente, (2019), a experiência prática é um pré-requisito 

essencial para a aprendizagem empreendedora, e que mesmo após uma experiencia negativa 

diante das falhas, essa vivencia pode induzir uma aprendizagem empreendedora produtiva 

adequada para o empreendedor, mantendo desempenho superior para desafios futuros.  

Durante o processo de resgate de negócios Burke-le Roux & Pretorius, (2017), 

enxergam como limitada a possibilidade de aprendizagem. Os estudos demonstram que em 

torno dos casos de resgate de negócios de empreendedores que tiveram uma experiência 

negativa foram notavelmente diferentes daqueles que tiveram uma experiência positiva de 

resgate de negócio, pois estes aprenderam mais. A principal diferença por trás de suas 

experiências e a quantidade de dimensões de conteúdo que aprenderam pode estar ligada ao 

comportamento e ações. 

 Os achados demonstram que alguns empreendedores podem aprender mais que outros 

com as falhas. Corrobora com essa afirmação os estudos de Liu et al., (2019), demonstrando 

que diante das falhas os empreendedores narcisistas sofrem diante dos custos sociais que tem 

um efeito moderador mais saliente do que os custos financeiros ou psicológicos. Os narcisistas 

sentem uma necessidade intensa de ter a superioridade reafirmada, e a reafirmação vem 

principalmente de outros na forma de aplausos ou atenção (Wallace & Baumeister, 2002). 

Sentir-se despercebido ou falhar na frente do público representa uma ameaça à autoestima dos 

narcisistas (Gerstner et al., 2013). Por isso para que os narcisistas consigam enfrentar as falhas, 

é necessários alguns mecanismos como o aumento da conscientização sobre suas tendências 

narcisistas.  

Em consonância com a teoria cognitiva das emoções e social, para desenvolver a 

expertise empreendedora, os empreendedores precisam refletir sobre as falhas, aprender com 

os erros, regular as emoções e superar as barreiras para estabelecer um novo empreendimento 

no mercado. Assim, desenvolver futuros empreendedores significa fomentar competências para 

lidar de forma adequada com os riscos empresariais (Heinrichs, 2021).  Falhas menores podem 

oferecer melhores oportunidades de aprendizado para o empreendedor, por indicar menos 

ocasiões para desencadear emoções negativas gerando medos e incertezas que possam 

interferirem na aprendizagem (Bacon-Gerasymenko, 2019). 

 

 

 

 



 

 

4.2 Medos e incertezas 

 

O processo empreendedor influenciará a relevância de várias dimensões do medo de 

falhar (Cacciotti et al., 2020).  Começando pela tomada de decisão para se tornar 

empreendedor, pessoas que possuem medo do fracasso parecem ter uma probabilidade menor 

de se tornarem empreendedores e serem movidos por oportunidades (Suchart, 2017). 

As falhas isoladamente não podem explicar totalmente a atividade empreendedora dos 

indivíduos diante do medo, em vez disso a ativação do medo pode ser entendida através de um 

processo psicológico, que é desencadeado e responsável pelas reações de evitação dos 

indivíduos diante dos obstáculos (Kollmann et al., 2017). 

O medo da falha pode causar efeitos psicológicos e comportamentais. Alguns 

resultaram em pressão positiva para trabalhar mais (por exemplo, ameaças à estima social; 

preocupações sobre a capacidade de financiar o empreendimento; custos de oportunidade), 

enquanto outras do ponto de vista comportamental foram negativamente associados às 

tendências comportamentais percebidas de iniciativa pessoal e persistência (por exemplo, 

capacidade pessoal; potencial da ideia) (Cacciotti et al., 2020). 

A Teoria da Motivação de Proteção (PMT) de Roger (1975), que examina o medo do 

fracasso por meio de um foco na avaliação das ameaças que podem induzir o medo, as respostas 

a essas ameaças na forma de eficácia de enfrentamento e as intenções comportamentais para 

responder aos ameaça de falha, serviu como bases para os estudos de Hunter et al., (2021), que 

destacam que a partir de uma resposta de enfrentamento de um empreendedor a uma avaliação 

de ameaça, podemos descobrir o papel motivador que o medo do fracasso pode ter nas 

intenções de adotar estratégias empreendedoras, desde que os empreendedores acreditem que 

têm as habilidades e a capacidade de responder às avaliações do medo, e que ao fazê-lo, sua 

situação financeira melhores. 

 

4.3 Crenças e Aspirações Sociais 

 

De acordo com a teoria social cognitiva do desenvolvimento de gênero, as práticas 

estereotipadas deixam sua marca nas crenças das mulheres sobre a capacidade ocupacional e 

vulnerabilidade (Bussey & Bandura, 1999). Essas crenças dependendo do contexto cultural, 

faz com que as mulheres optem por empregos formais para serem socialmente aceitas, pois os 

negócios são estereotipados para os homens com medo de falharem (Shahriar, 2018).  

As cognições dos empreendedores podem afetar devido a crenças, a mentalidade 

conservadora a ter uma atitude avessa ao risco, demonstrando baixa motivação para aumentar 

seu negócio restringindo sua busca de financiamento externo. Os fatores em nível individual, 

organizacional e contextual são todos essenciais para a criação de restrições financeiras 

cognitivas que são decorrentes das percepções tendenciosas dos empreendedores diante de um 

contexto de falha e se originam do lado da demanda dos mercados financeiros, sendo um 

obstáculo para o crescimento dos negócios que podem ser impulsionados significativamente 

através de um empréstimo bancário (Du & Nguyen, 2021). Os achados destacam ainda que o 

aspecto cognitivo de restrições financeira é mais perceptível em mulheres, mais jovens, com 

menos escolaridade ou pertencerem a grupos étnicos menores. 

Decisões como a de investimentos, podem  ser influenciadas por crenças e percepções 

dos empreendedores nos três estágios da tomada de decisão: aquisição de informações, 

avaliação e formação de julgamento comparativo, isso pode ocorrer em casos em que o 

empreendedor confia fortemente em si mesmo e não escuta as contrapartes, uma vez que as 

informações relacionadas a si mesmas podem ser recuperadas de maneira mais eficiente e fácil 

do que as informações relacionadas aos demais, julgando ser a única parte que não irá falhar 

(Shin & Kim, 2019).  

 



 

 

 

Dois artigos vincularam as falhas como um aspecto mais agravante no 

empreendedorismo social, destacando aspectos cognitivos como fatores agravantes as falhas. 

As falhas do empreendedor comercial inflama emoções negativas, (Shepherd, 2016), 

que  tendem a ser mais intensas e latentes em empreendedores sociais, devido a gama de 

pressões que enfrentam, pois encaram as falhas como uma incapacidade de criar uma mudança 

social, bem-estar e riqueza pessoal, buscando constantemente avançar e alcançar o equilíbrio 

bem-sucedido entre a economia e os objetivos sociais, motivados por promover a justiça social,  

a redução de pobreza, a proteção ambiental, e o bem estar do beneficiário (Smollan & Singh, 

2021).  

Os estudos de Chipeta et al., (2021), destacam que quando o empreendedor se depara 

com as falhas e há um impacto negativo na vida pessoal, o viés cognitivo da perspectiva 

restritiva interfere no processo de decisão de investimentos, logo a perspectiva restritiva de viés 

possui um efeito positivo na tomada de decisão perante os riscos de investimento no 

empreendedorismo social fazendo com que as pessoas com maior perspectiva restritiva 

invistam com maior facilidade. Os investimentos realizados no empreendedorismo social 

parecem ser mais influenciados pela convicção de sucesso do que pelo risco e o medo de falhar. 

Os estudos de Smollan & Singh (2021), destacam os aspectos cognitivos, empatia, 

propensão ao risco, lócus de controle, autoeficácia e resiliência, como os fatores que mais 

contribuem para as falhas no empreendedorismo social. 

As respostas cognitivas diante da falha em empreendedores socias envolvem pontos 

positivos, como o reconhecimento das fraquezas e falhas pessoais, aprendizado diante das 

falhas e avaliação de opções futuras,  e pontos negativos, como pouca resposta de causa e 

rejeição de responsabilidade pessoal (Smollan & Singh, 2021). 

Embora muitos empreendedores comerciais tenham se recuperado das falhas e iniciado 

novos empreendimentos (Corner, Singh e Pavlovich 2017; Jenkins, Wiklund e Brundin 2014), 

há poucas evidências de estudos paralelos em empreendedorismo social. 

 

5 Conclusão 

 

Este artigo teve por objetivo investigar as potenciais inter-relações entre os aspectos 

cognitivos do empreendedor e as falhas através de uma revisão sistemática da literatura. É 

perceptível a escassez de artigos que tratam da falha do empreendedor a nível individual que 

relacionem os aspectos cognitivos as falhas. O campo do conhecimento em construção tem se 

apoiado na área de psicologia com teorias consolidadas, que possibilitem a articulação e 

justificativa que confirmem o elo entre as falhas do empreendedor e os aspectos cognitivos, 

dando maior compreensão e expansão ao tema. 

Os achados demonstram que diversos aspectos cognitivos influenciam as falhas do 

empreendedor como as crenças, racionalidade limitada, lócus de controle, estresse, altruísmo, 

autoeficácia, avaliação de ameaças, narcisismo, falta de percepção, perspectiva restritiva, 

preconceito cognitivo, reavaliação cognitiva, entre outros, vinculados a teorias oriundas da 

psicologia, como a teoria cognitiva das emoções.   

Os resultados levantados apontam para uma tendência esperada que é o destaque da 

aprendizagem, sendo um conceito amplamente explorado e de suma importância em outras 

vertentes. Os estudos destacam a importância da aprendizagem do empreendedor com as 

falhas, para prosseguir no empreendedorismo e conquistar crescimento nos negócios.  

O medo e a incerteza são considerados aspectos cognitivos que podem interferir em 

diversos contextos, como a entrada e reentrada de uma pessoa no empreendedorismo, 

desencadeando outros aspectos cognitivos e até afetivos que afetam a tomada de decisão. 

 

 



 

 

 

Os empreendedores sociais possuem aspectos cognitivos distintos dos comerciais, no 

qual destaca-se a perspectiva restritiva e o altruísmo, que tem um efeito positivo na tomada de 

decisão para o enfrentamento dos riscos diante do empreendedorismo social. 

 

Pelos achados deste artigo, fica evidente que há muito que se construir visando as 

lacunas encontradas que podem ser exploradas em estudos futuros. Por serem considerados 

indissociáveis os aspectos cognitivos e afetivos (Nassif, 2014), e terem sido citados 

conjuntamente em alguns artigos, encoraja-se estudos que possam investigar os aspectos 

afetivos e sua influência nas falhas do empreendedor (Khelil, 2021; Lafuente et al., 2019; 

Smollan & Singh, 2021).  

Outro ponto a ser explorado é buscar compreender se há influência dos aspectos afetivos 

e/ou cognitivos diante da superação das falhas do empreendedor (Schermuly et al., 2021), e 

como a resiliência pode apoiar esse processo (Eager et al., 2019).  

 

Este trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
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EMPREENDEDORISMO DIGITAL E COCRIAÇÃO DE VALOR 

 

Empreender digitalmente e cocriar valor são ações colaborativas. Por meio de uma RSL sobre 

35 artigos da base WoS, discorremos sobre o entrelaçamento dos construtos empreendedorismo 

digital e cocriação de valor. Os resultados indicam que há forte ligação entre ambos, em diversos 

modelos de negócios, geografias, setores da economia e tipos de empresas, nos segmentos público 

ou privado. Identificamos seis elementos que evidenciam a conexão: a) colaboração; b) estratégia; 

c) aprendizagem; d) criação de valor; e) stakeholders; f) startups digitais. O estudo trouxe 

importantes contribuições empíricas, como: descrição de formatos de negócios digitais, desenho de 

estratégias na economia digital, modelos digitais de expansão de mercado, orientações sobre 

interação com stakeholders, processos e capacidades relativos às tecnologias digitais, importância 

da tecnologia da informação para as empresas, plataformas e formatos digitais de atuação 

comercial, tipos de inovações digitais, dentre outros pontos que contribuem para gestores de 

empresas, organizações e empreendedores (digitais). 

Palavras-chave: Empreendedorismo digital; cocriação de valor; RSL; tecnologias digitais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Empreendedorismo digital (ED) está associado à fusão entre tecnologias digitais e os 

processos e resultados de empreendedorismo (Berger et al., 2021). O ED emergiu a partir da 

popularização de ativos tecnológicos e digitais como a internet, a tecnologia da informação e o 

processamento de dados (Le Dinh et al., 2018; Nambisan, 2017). É uma forma de  

empreendedorismo (Hull et al., 2007) e tem três componentes básicos: inovação; risco com 

incerteza; proatividade (Miller, 2011). Empreender se refere a criar (ou tentar criar) uma nova 

atividade econômica (Davidsson, 2016). 

O empreendedorismo é fundamental para o desenvolvimento econômico e a inovação 

(Pellegrini et al., 2020). Os estudos sobre o empreendedorismo se ampliaram e seu foco inicial 

no empreendedor individual (Schumpeter, 1949) migrou gradualmente para a atuação de 

variados atores (Shams & Kaufmann, 2016), tais como o empresário, o fundador, os 

investidores, os fornecedores (Gartner et al., 1994) ou os intraempreendedores (Gawke & 

Gorgievski, 2019). Badu et al. (2020) reforçam que a formulação de estratégias organizacionais, 

em conjunto com as demais partes interessadas, resulta em maior possibilidade de sucesso para o 

lançamento de um empreendimento. A ação de empreender, portanto, é cada vez mais 

colaborativa e, nesse sentido, os stakeholders envolvidos no processo trabalham em conjunto e 

desenvolvem resultados e benefícios mútuos a partir da troca de informações e conhecimento, por 

meio da cocriação (Babu et al., 2020; Karami & Read, 2021) no sentido de criar valor (Vargo & 

Lusch, 2004) sob o formato de uma nova atividade econômica (Davidsson, 2016). Há, portanto, 

nos estudos atuais sobre empreendedorismo, e mais ainda sobre ED, um campo farto a ser mais 

bem explorado, envolvendo não só o ato de empreender, como também sua relação com a 

colaboração entre os vários atores envolvidos e a criação e cocriação de valor, em conjunto com 



 

 

 

 

 

o dinamismo das inovações digitais e sua multiplicidade de dimensões, caminhos e resultados 

(Antonopoulou & Begkos, 2020; Henfridsson et al., 2018). 

Cocriação de valor se refere à colaboração, com uma organização, de seus stakeholders 

(Brodie et al., 2019; Storbacka, 2019), em particular, os consumidores, integrados à cadeia de 

geração de valor, por colaboração direta ou indireta (Chang, 2019; Prahalad & Ramaswamy, 

2004; Ranjan & Read, 2016). Há cocriação de valor quando consumidores participam do 

processo produtivo e criam valor de uso, refletido em bens e serviços cocriados (Akaka & 

Vargo, 2014; Prahalad & Ramaswamy, 2004). O processo de cocriação de valor decorre da 

colaboração entre diversos atores envolvendo troca de informações, captação de contribuições e 

intercâmbio de experiências e conhecimentos (Grönroos & Voima, 2013; Rubio et al., 2021). 

Da parte dos consumidores, há cada vez mais conectividade, comunicação, 

conhecimento e busca de engajamento na jornada que chega ao consumo, implicando na 

cocriação de serviços e produtos (Xu et al., 2018). Da parte das empresas, anteriormente 

criadoras unilaterais da oferta, elas atualmente se conectam, com interação intensiva, a 

múltiplos stakeholders, sendo os consumidores os principais, e atuam como facilitadoras da 

cocriação, como coprodutoras de valor (Grönroos, 2006). O cenário de mercado, inundado por 

internet, tecnologias digitais, redes sociais e clientes mais conectados e engajados, aproxima 

empresas e consumidores, acirra a competição e aumenta a incerteza dos negócios, além de, 

paradoxalmente, aumentar as oportunidades para os agentes econômicos (Jafari-Sadeghi et al., 

2021; Kraus et al., 2018; Nambisan, 2017, 2020). 

Diante de todo esse contexto, nossa preocupação, ao realizar este estudo, foi de entender 

como se relacionam o ED e a cocriação de valor, trazendo a evolução teórico-conceitual dos 

dois construtos. Assim, trazemos a seguinte questão de pesquisa: Como a literatura científica 

evoluiu nas publicações e pesquisas sobre empreendedorismo digital e cocriação de valor e sua 

relação? 

O objetivo principal do presente artigo é explicar as relações conceituais existentes entre o 

ED e a cocriação de valor a partir de uma revisão sistemática da literatura (RSL). Há também três 

objetivos secundários, que são: i) resumir os achados e contribuições dos artigos empíricos 

estudados; ii) indicar elementos que evidenciem a conexão entre os construtos; iii) desenvolver um 

framework teórico embrionário que servirá como recomendação de temas para novos estudos sobre 

a relação entre os construtos. 

A relevância e o potencial de contribuição deste artigo decorrem principalmente da carência 

de estudos recentes que tragam um compêndio sobre o tema abordado na literatura e que sintetizem 

a evolução dos estudos do tema. O trabalho servirá como primeiro passo para pesquisas posteriores 

mais aprofundadas sobre o tema que abordem, por exemplo, os diversos tipos de 

empreendedorismo e sua relação com a cocriação de valor. Além de sua contribuição para a 

pesquisa, a apresentação dos resultados a partir dos artigos empíricos levantados contribui para 

gestores de empresas, organizações, empreendedores (digitais) para compreender melhor o 

mercado, os competidores, o comportamento do consumidor e demais stakeholders e desenhar 

estratégias e ações empreendedoras. 

Este artigo está organizado em seis seções, além desta introdução. A seção 2 traz um breve 

referencial teórico sobre empreendedorismo digital e cocriação de valor, apoiado em contribuições 

pertinentes e relevantes vindas da literatura. A seção 3 detalha o método e os protocolos de seleção 

dos artigos considerados na RSL, e como foram realizadas a extração e tratamento das informações 

desses artigos. A seção 4 apresenta sínteses das informações consideradas e resultados, que são 



 

 

 

 

 

discutidos na mesma seção. A última seção traz considerações e conclusões, destacando as 

contribuições geradas e recomendações para pesquisas futuras. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico do artigo se subdivide em dois tópicos: empreendedorismo digital e 

cocriação de valor. 

 

2.1. Empreendedorismo digital 

O ED é uma nova forma de empreender (Kraus et al., 2018) ou uma intersecção entre 

tecnologias digitais e empreendedorismo (Nambisan, 2017). Surgiu a partir da introdução de 

tecnologias digitais, como forma de inovar e empreender, para alterar processos, gerar resultados, 

com aumento de incerteza e redução de limites para o empreendedor (Nambisan, 2017). Hull et al 

(2007) classificam o ED como uma derivação ou subcategoria do empreendedorismo, no qual há 

digitalização de parte da organização, do empreendimento ou do produto ou serviço ofertado. O ED 

acontece quando há uso de mídias digitais ou outras tecnologias digitais de informação e 

comunicação para empreender (Davidson & Vaast, 2010), podendo-se ofertar ao consumidor 

novas formas de entrega de produtos ou serviços, novos formatos de comunicação, novos canais 

de atendimento e interação, novas modalidades de compra e nova jornada de consumo (Bosler 

et al., 2021; Holmström, 2018; Mansell, 2019; Nambisan et al., 2019; Teixeira & Jamieson, 

2014). 

O construto ganhou relevância com a multiplicação das inovações digitais resultante da 

popularização da internet e das plataformas digitais (Nambisan, 2017), do acesso facilitado e 

crescente a dispositivos conectados online (computadores, smartphones e tablets), da recente 

capacidade de armazenar, processar e transmitir elevados volumes de dados (Grewal et al., 2011), 

da criação de produtos e serviços e da promoção mais intensiva das tecnologias, feita por empresas, 

junto aos consumidores (Verhoef et al., 2015). Nesse sentido, empreendimentos digitais 

apresentam, comumente, caraterísticas particulares, tais como: rapidez e flexibilidade na oferta, 

veloz adição ou adequação de produtos e serviços, escalabilidade, elevada incerteza para o 

empreendedor, processos mais difusos e adaptáveis no tempo, recombinação de designs e 

processos, envolvimento de diversos stakeholders e formas mais coletivas de criar e cocriar 

valor, customização de serviços, menos limites de atuação empresarial e elevada capacidade de 

expansão geográfica ou temporal (Aldrich, 2014; Henfridsson et al., 2018; Hull et al., 2007; 

Nambisan et al., 2019). 

Não há como falar em ED sem falar em tecnologias digitais (TD), que estão inseridas no 

contexto da transformação digital (Bouncken et al., 2021; Endres et al., 2021) ou disrupção digital 

(Christensen et al., 2015) como cenário para mercados, consumidores, empresas e organizações 

em geral. Para Nambisan (2017, 2019), há três elementos básicos das TD: i) artefatos, 

representados, por exemplo, por aplicativos (Apps), softwares e inteligência artificial, como Alexa, 

Google Maps, entre outros (com características reprogramáveis e recombináveis); ii) plataformas, 

como Android, IOS, Uber, Strava e marketplaces em geral; iii) infraestrutura, representada por 

smartphones, computação em nuvem, impressão 3D e/ou computadores. 

Em resumo, o ED é uma nova forma de fazer negócios e empreender digitalmente (Le Dinh 

et al., 2018) usando diversos modelos de atuação, tipos de produto, processos e tecnologias 

digitais, confundindo-se, muitas vezes também, com processos de inovação digital (Kraus et 

al., 2018; Nambisan, 2017). Com o uso e a disseminação das TD, as fronteiras de negócios e 



 

 

 

 

 

do conhecimento se tornam cada vez mais flexíveis e menos limitadas (Nambisan, 2017). Com 

a digitalização de processos, produtos e serviços no ED, há maior colaboração entre diversos 

stakeholders (Antonopoulou & Begkos, 2020; Mingione & Abratt, 2020), assim como 

ampliação e diversificação dos processos de criação, captura e cocriação de valor (Berger et al., 

2021; Bouncken et al., 2021). 

 

2.2. Cocriação de valor 

Cocriar valor pode ser entendido como a criação conjunta de valor de uso, durante o 

processo de consumo (Grönroos & Voima, 2013), integrando e compartilhando conhecimentos, 

recursos e experiências provenientes de empresas e consumidores (Peltier et al., 2020; Prahalad & 

Ramaswamy, 2004). Cocriação de valor é um processo que envolve prestadores de serviços e 

clientes em uma interação diádica (Cannas et al., 2018). A cocriação de valor combina esforços e 

interesses de organizações, colaboradores, fornecedores, consumidores, acionistas e demais 

stakeholders em uma troca, com vistas a gerar ganhos para todos esses atores (Casali et al., 2018; 

S. L. Vargo et al., 2008). Ainda, a cocriação de valor reflete as contribuições e percepções dos 

envolvidos em seu processo, em particular daqueles que fazem o consumo (Cannas et al., 2018; 

Grönroos & Voima, 2013). Os consumidores desejam não só consumir, mas também participar 

como colaboradores e cocriadores de valor durante o processo de consumo (Rubio et al., 2021). 

Com diálogo, escuta e presença (Mingione & Abratt, 2020), a cocriação de valor ocorre com 

descobertas conjuntas de empresas, consumidores e demais stakeholders com benefícios para todos 

os envolvidos (Merz et al., 2018; Peters et al., 2018). 

Pesquisas sobre cocriação de valor ganharam mais evidência a partir dos estudos de Vargo 

& Lusch (2004) e a “lógica dominante do serviço” (Service Dominant Logic - SDL), em seu artigo 

seminal sobre o tema. A partir da SDL, reforçou-se que as firmas deveriam desenvolver suas 

estratégias e atuações voltadas para o cliente (Vargo & Lusch, 2004), além de se adaptarem, 

colaborarem e aprenderem com ele na cocriação (Harvey et al., 2020), captando informações 

de mercado, coinovando (Rubio et al., 2021), codesenvolvendo produtos e serviços (Fang et al., 

2008). O valor aqui é fundamentado no uso, a partir do consumo, na integração e na aplicação 

de recursos (tangíveis e intangíveis), no serviço subjacente ao processo de troca, em 

contraponto à abordagem do valor da mercadoria transacionada em termos unicamente do preço 

(Vargo et al., 2008). 

Implantar processos de cocriação de valor na estratégia e nas operações das empresas pode 

auxiliar no melhor entendimento sobre o consumidor e seus padrões de consumo possibilitando 

melhor servi-lo (Ramaswamy & Gouillart, 2010; Sohail, 2020). Tal implantação também ajuda a 

ampliar fronteiras geográficas de atuação das empresas (Nambisan, 2020), construir melhores laços 

e relacionamentos com stakeholders (Karami & Read, 2021; Mingione & Abratt, 2020), criar e 

fortalecer alianças empresarias (Siaw & Sarpong, 2021), promover e intensificar compartilhamento 

de conhecimento (Thomas et al., 2020) e contribuir para o desenvolvimento de inovações e 

vantagens competitivas (Chen et al., 2016), além de favorecer o empreendedorismo (Abedin et al., 

2021; Choi & Burnes, 2017; Karami & Read, 2021). 

 

3. MÉTODO 

A revisão da literatura é uma das etapas essenciais para uma pesquisa (Ridley, 2008; 

Webster & Watson, 2002) e para o desenvolvimento de políticas, conhecimentos e práticas de 

uma disciplina de estudo (Tranfield et al., 2003). Com ela, o pesquisador estuda a teoria 



 

 

 

 

 

existente sobre o tema de interesse para construir e responder uma questão de pesquisa, a fim 

de se aprofundar, resumir achados e teorias e contribuir com mais conhecimento para novos e 

futuros pesquisadores. Mas, para não ser enviesada ou tendenciosa, é necessário que a revisão 

seja sistematizada. Uma RSL atende essa necessidade com um processo estruturado, 

transparente e replicável, fazendo com que outros pesquisadores ou leitores, mesmo leigos, 

compreendam os passos dados pelo autor e consigam revisar e verificar seus resultados e 

conclusões (Denyer & Neely, 2004; Tranfield et al., 2003). As revisões sistemáticas apresentam 

resultados de forma estruturada e organizada em resposta à questão de pesquisa, trazendo 

contribuições importantes para a pesquisa científica, como: i) organização/sistematicidade; ii) 

transparência/explicitação; iii) possibilidade de atualização e replicação; iv) síntese (Briner & 

Denyer, 2012). 

O protocolo e os estágios da presente RSL estão descritos na Figura 1, seguindo fases 

sugeridas por Snyder (2019). Foram realizados os seguintes passos: 1) escolha da base de 

artigos Web of Science (WoS), observando que é uma base das mais amplas de periódicos 

acadêmicos, revisados por pares e com maior relevância nas ciências sociais (Airyalat et al., 

2019; Zhu & Liu, 2020); 2) buscas com termos de busca (strings) relacionados ao tema da 

pesquisa: “value co-creat*” AND “digital* entrepren*” OR “digital entrepren*” OR “digital 

startup*”. As aspas funcionam para delimitar o objeto de pesquisa e os asteriscos (*) e os termos 

“AND” e “OR” para seguir as bases da álgebra booleana e encontrar artigos com co-ocorrência 

ou relação conceitual entre os construtos; 3) seleção do período de 2017 a 2021, buscando 

artigos contemporâneos e usando o artigo de Kraus (2018) como inspiração e apoio – esse artigo 

fez um primeiro compêndio sobre ED, com artigos selecionados até 2017, esclarecendo 

conceitos e sugerindo uma agenda de pesquisa sobre o tema; 4) seleção, na plataforma WoS, 

dos campos de pesquisa Management, Business, Economics, Social Science Interdisciplinary, 

mantendo o estudo em sua área de pertinência, a das ciências sociais aplicadas; 5) critérios de 

exclusão: foram deixados de fora do estudo os artigos que não tratavam dos temas focados, 

artigos publicados em idioma diferente do inglês e documentos que não fossem artigos de 

periódicos acadêmicos (p. ex.: pensatas, livros, teses ou dissertações). 

 

 
Figura 1 – Protocolo e etapas da RSL 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Tema recente, o ED é frequentemente abordado na literatura sob a designação “inovação 

digital” e em estudos sobre “startups digitais”. Por isso, as strings de busca foram definidas 

considerando também essa particularidade. Em uma primeira filtragem, foram lidos todos os 



 

 

 

 

 

abstracts dos 308 artigos extraídos da WoS. Essa primeira filtragem excluiu 266 artigos não 

relacionados com o ED ou a cocriação de valor conjuntamente, restando 42 artigos, que foram 

integralmente lidos. Tal leitura levou à exclusão de mais sete artigos, restando então 35 artigos 

tratando claramente do tema visado e que compuseram a amostra final, base para a RSL. 

A análise de conteúdo dos 35 artigos foi, incialmente, organizada pela tabulação da 

amostra em uma matriz de amarração (Mazzon, 1981) utilizando planilhas em Excel. A partir 

da matriz e da leitura dos artigos, foi possível criar quadros, dispostos na seção de resultados, 

contendo os principais achados, autores, métodos empregados, anos de publicação, dentre 

outras informações relevantes. Em seguida, houve também o tratamento dos artigos com o 

software Atlas.ti para análise detalhada com marcação, codificação, retenção e possível 

recuperação a posteriori de conteúdos adicionais para análise. A codificação com classificação 

de passagens dos artigos potencialmente úteis para resposta da questão de pesquisa levou à 

organização de dados por temas, identificação da relação entre os construtos (antecedência ou 

consequência) e registros de outros apontamentos descritos na seção 4.  

 

4. RESULTADOS  

A análise de resultados está dividida em três subseções, a saber: a 4.1 apresenta uma 

breve análise descritiva dos artigos e abordagens de pesquisa; a 4.2 exclui os ensaios teóricos e 

apresenta as principais descobertas dos trabalhos empíricos, a fim de ressaltar suas 

contribuições para gestores, empresas e empreendedores; a 4.3 identifica os temas dominantes 

da relação entre os construtos. 

 

4.1. Análise descritiva 

 

Dos 35 artigos analisados na RSL, 24 usaram uma abordagem qualitativa e 11 uma 

quantitativa. Ainda, 19 trabalhos são estudos empíricos e 16, teóricos. Nas pesquisas 

qualitativas, confirmando o quão empíricas e recentes são os temas, predominam estudos de 

caso (11) e revisões de literatura (8), acompanhados de 5 surveys. São estudos referentes a 

empresas (startups digitais, pequenas e médias empresas e grandes corporações), segmentos, 

plataformas online. Requerem a complementação de desenvolvimentos teóricos adicionais, 

algo característico de revisões de literatura, que se configuram como um início útil e promissor 

de pesquisa sobre um tema. Nos estudos quantitativos (sete dos 11 analisados), repete-se o 

predomínio da pesquisa empírica. São estudos experimentais desenvolvidos 

predominantemente com análises estatísticas e dados também relativos a segmentos, empresas, 

negócios ou setores da economia. A multidisciplinaridade do tema, também característica da 

diversidade de aplicações das TD, pode ser notada na pluralidade das publicações, sendo 15 

delas (cerca de 40% do total) distribuídas em cinco periódicos e as demais 20, em 20 outros 

periódicos. 

 

4.2. Relações entre os construtos e contribuições dos trabalhos empíricos  

 

Há 19 trabalhos empíricos na amostra de 35 artigos analisados. As relações entre 

empreendedorismo e ED identificadas nos artigos foram classificadas em duas categorias: 

antecedência e consequência (Tabela 1).  

 



 

 

 

 

 

Relação Descrição 

Antecedência O ED antecede a cocriação de valor, causando-a ou facilitando-a. 

Consequência O ED é uma consequência da cocriação de valor, sendo causado ou facilitado por ela. 

Tabela 1 – Relação entre os construtos 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

 Na maioria dos artigos analisados, a relação é de antecedência, ou seja, o ED promove 

a cocriação de valor e, por exemplo, os artefatos, plataformas e infraestrutura digitais 

(Nambisan et al., 2019) funcionam como promotores ou causa para a cocriação de valor (Berger 

et al., 2021; Dong et al., 2007; Endres et al., 2021; Jafari-Sadeghi et al., 2021; Polyakov & 

Kovshun, 2021). Sob outra ótica, para Shaheer (2020) e Chen et al. (2021), plataformas digitais 

ou Apps são ferramentas que surgiram a partir da cocriação de valor, pois os usuários se 

engajaram antes para promover o empreendedorismo e a inovação digital ligados a esses 

produtos e serviços. 

 A análise de conteúdo dos artigos permitiu resumir seis temas dominantes no estudo da 

relação entre os construtos: 1) Colaboração; 2) Estratégia; 3) Aprendizagem; 4) Criação de 

valor; 5) Stakeholders; 6) Startup digital. A partir dos temas evidenciados e dos entrelaçamentos 

entre eles, identificado na análise dos artigos, podemos acolher a Figura 2 como representação 

cíclica e contínua das dinâmicas que envolvem o ED e a cocriação de valor, contando com 

influências mútuas e recursivas entre os construtos. O framework, ainda embrionário, mostra 

os seis elementos que constituem tais dinâmicas, demonstrando que, em busca de maior 

competitividade, mais interação, mais oportunidades de mercado, maior compartilhamento de 

conhecimento, recursos e capacidades, dentre outros fatores, as organizações empreendem 

digitalmente contando com a cocriação de valor. 

 

 
Figura 2 – Framework com dinâmicas cíclicas incluindo o ED e a cocriação de valor 

Fonte: elaborado pelos autores 

  

 A Tabela 2 mostra resumidamente as informações de ano de publicação, autores, títulos, 

achados e contribuições, abordagem e técnica utilizadas na pesquisa e a temática mais relevante 

abordada pelo autor. O objetivo desta tabela é contribuir com os achados e principais temas 

para gestores, empreendedores e organizações. 



 

 

 

 

 

Ano Autores Título do artigo Achados/Contribuições Relação 
Abordagem/ 

Técnica 
Temática 

2020 Shaheer, NA; 

Li, SL 

The CAGE around cyberspace? 

How digital innovations 

internationalize in a virtual world 

Estratégias do lado da demanda para engajamento e cocriação dos 

usuários de plataformas digitais podem acelerar a 

internacionalização de startups e de inovações. 

Cocriação de valor 

antecede inovação ou 

empreendedorismo digital 

Quantitativo/ 

Pesquisa 

experimental 

Colaboração 

2019 Bosler, M; 
Burr, W; Ihring, 

L 

Digital Innovation in Incumbent 
Firms: An Exploratory Analysis of 

Value Creation 

Incumbentes devem destinar atenção a inovação digital e criação 
de valor no sentido de desenvolver capacidades dinâmicas para 

melhor competição. 

Inovação digital antecede 
cocriação de valor 

Qualitativo/ 
estudo de caso 

Criação de 
valor 

2020 Ollerenshaw, 

A; Corbett, J; 

Thompson, H 

Increasing the digital literacy skills 

of regional SMEs through high-

speed broadband access 

Foco em treinamento apoia a transferência de conhecimentos, a 

aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades, promovendo a 

confiança nas tecnologias digitais para o avanço empresarial e 

favorecendo a cocriação de valor. 

Inovação digital antecede 

cocriação de valor 

Qualitativa/ 

Survey 

Aprendizagem 

2018 Suseno, Y; 

Laurell, C; 
Sick, N 

Assessing value creation in digital 

innovation ecosystems: A Social 
Media Analytics approach 

A cocriação de valor se dá a partir da interação de stakeholders e 

da fusão de categorias de valor dentro de ecossistemas de inovação 
digital, representado por uma plataforma de streaming. 

Inovação digital antecede 

cocriação de valor 

Quantitativo/ 

Survey 

Stakeholders 

2021 Endres, H; 
Huesig, S; 

Pesch, R 

Digital innovation management for 
entrepreneurial ecosystems: services 

and functionalities as drivers of 

innovation management software 

adoption 

Softwares de gestão, ferramentas de TI e digitalização de 
processos promovem ecossistemas empreendedores, que 

promovem cocriação de valor entre as partes. 

Empreendedorismo 
digital antecede cocriação 

de valor 

Quantitativo/ 
Pesquisa 

experimental 

Colaboração 

2019 Schiavone, F; 

Tutore, I; 
Cucari, N 

How digital user innovators become 

entrepreneurs: a sociomaterial 
analysis 

Tecnologias digitais favorecem o empreendedorismo dos 

usuários, que atuam na cocriação de produtos, serviços ou mesmo 
em novas empresas para comercializar suas próprias inovações 

digitais. 

Empreendedorismo 

digital antecede cocriação 
de valor 

Qualitativo/ 

estudo de caso 

Colaboração 

2018 Dong, JQ Moving a mountain with a teaspoon: 

Toward a theory of digital 

entrepreneurship in the regulatory 

environment 

Startups digitais podem transformar negócios por meio de ações 

empreendedoras e criar soluções digitais para as regulamentações 

no setor de saúde. 

Empreendedorismo 

digital antecede cocriação 

de valor 

Qualitativo/ 

estudo de caso 

Startup digital 

2020 Aryan, V; 

Bertling, J; 
Liedtke, C 

Topology, typology, and dynamics 

of commons-based peer production: 
On platforms, actors, and innovation 

in the maker movement 

Inovações digitais distribuídas ponto a ponto em plataformas 

colaborativas geram cocriação de valor por meio do acesso e 
compartilhamento de conhecimento. 

Inovação digital antecede 

cocriação de valor 

Qualitativa/ 

Survey 

Colaboração 

2020 Antonopoulou, 

K; Begkos, C 

Strategizing for digital innovations: 

Value propositions for transcending 

market boundaries 

Exploram os mecanismos e estratégias que ED usam para projetar 

e redesenhar propostas de valor para explorar oportunidades de 

mercado além das fronteiras, por meio de redesenho de propostas 

de valor e não necessariamente criando novos produtos digitais. 

Empreendedorismo 

digital antecede cocriação 

de valor 

Qualitativo/ 

estudo de caso 

Estratégia 

2018 Konig, M; 

Ungerer, C; 
Baltes, G; 

Terzidis, O 

Different patterns in the evolution of 

digital and non-digital ventures' 
business models 

Empreendimentos digitais diferem dos não digitais, pois reiteram 

seus negócios no mercado antes, e buscam investimento depois, 
significando que o empreendimento digital deve se concentrar 

inicialmente no desenvolvimento de transações com seus clientes 

antes de buscar investimentos. 

Empreendedorismo 

digital antecede cocriação 
de valor 

Quantitativo/ 

Pesquisa 
experimental 

Estratégia 



 

 

 

 

 

Ano Autores Título do artigo Achados/Contribuições Relação 
Abordagem/ 

Técnica 
Temática 

2019 Yang, M; Han, 

CJ 

Stimulating innovation: Managing 

peer interaction for idea generation 

on digital innovation platforms 

A quantidade de interação dos usuários está positivamente 

relacionada ao número de ideias implementadas, mas tem uma 

relação em forma de U invertido com o número de ideias. 

Plataformas online possibilitam a coleta de ideias de usuários e 

possibilitam colaboração para desenvolver ou melhor novos 

produtos e serviços. 

Inovação digital antecede 

cocriação de valor 

Quantitativo/ 

Pesquisa 

experimental 

Colaboração 

2019 Del Bosco, B; 

Chierici, R; 
Mazucchelli, A. 

Fostering entrepreneurship: an 

innovative business model to link 
innovation and new venture creation 

Apresentam um modelo de negócios, a partir de 

empreendedorismo acadêmico de uma startup e sua plataforma 
colaborativa, que gera valor, inovações e novos empreendimentos 

digitais. 

Empreendedorismo 

digital antecede cocriação 
de valor 

Qualitativo/ 

estudo de caso 

Aprendizagem 

2019 Adam, M; 

Wessel, M; 

Benlian, A 

Of early birds and phantoms: how 

sold-out discounts impact 

entrepreneurial success in reward-

based crowdfunding 

Fornecem insights e descobertas que podem ajudar 

empreendedores a aumentar o sucesso de suas campanhas de 

crowdfunding, por meio de plataformas digitais que geram 

cocriação de valor a partir da perspectiva da colaboração 
financeira. 

Inovação digital antecede 

cocriação de valor 

Qualitativo/ 

Survey 

Colaboração 

2021 Chen, L; Wang, 
MM; Cui, L;  

Li, SL 

Experience base, strategy-by-doing 
and new product performance 

A partir da análise de 2.182 Apps móveis, concluem que o 
desenvolvimento e aceitação de produtos depende de uma 

estratégia baseada na adaptação do seu design a partir da 

atratividade e interação com usuários.  

Cocriação de valor 
antecede inovação ou 

empreendedorismo digital 

Quantitativo/ 
Pesquisa 

experimental 

Estratégia 

2018 Geissinger, A; 

Laurell, C; 

Sandstrom, C; 
Eriksson, K; 

Nykvist, R 

Digital entrepreneurship and field 

conditions for institutional change-

Investigating the enabling role of 
cities 

Cidades e macroambientes com predisposição geram um ambiente 

crítico para o empreendedorismo digital, parta a competitividade e 

favorecem a economia compartilhada. 

Empreendedorismo 

digital antecede cocriação 

de valor 

Qualitativo/ 

estudo de caso 

Estratégia 

2020 Bourdeau, S; 

Aubert, B; 

Bareil, C 

The effects of IT use intensity and 

innovation culture on organizational 

performance: the mediating role of 

innovation intensity 

A cultura organizacional, aliada ao uso intenso de TI, com foco 

interno e externo, promovendo a colaboração, afetam 

positivamente a intensidade da inovação, que, por sua vez, 

melhoram o desempenho operacional e financeiro. 

Inovação digital antecede 

cocriação de valor 

Quantitativo/ 

Pesquisa 

experimental 

Colaboração 

2020 Mingione, M; 

Abratt, R 

Building a corporate brand in the 

digital age: imperatives for 
transforming born-digital startups 

into successful corporate brands 

Exploram construção de marcas corporativas de startups digitais. 

Plataformas on-line estimulam a interação de stakeholders para 
cocriação de valor, resultando em novas marcas. 

Empreendedorismo 

digital antecede cocriação 
de valor 

Qualitativo/ 

estudo de caso 

Startup digital 

2020 Goyal, S; 

Ahuja, M; 

Kankanhalli, A 

Does the source of external 

knowledge matter? Examining the 

role of customer co-creation and 

partner sourcing in knowledge 
creation and innovation 

Organizações com maior grau de criação de conhecimento são 

mais propensas a inovar por meio de novas patentes. O 

conhecimento pode advir do ambiente externo, por meio da 

cocriação de clientes, ou pela terceirização de parceiros. 

Cocriação de valor 

antecede inovação ou 

empreendedorismo digital 

Quantitativo/ 

Pesquisa 

experimental 

Stakeholders 

Tabela 2 – Contribuições artigos empíricos 

Fonte: elaborado pelos autores 
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4.3. Os seis temas dominantes e suas relações  

 

Os seis temas dominantes dos 35 artigos são tratados também na Figura 3. A variedade 

desses temas não extingue a necessidade de aprofundamento em estudos futuros. Ela se refere 

a comportamentos, construtos, modelos de empreendimentos, formato de compartilhamento de 

conhecimentos, ferramentas digitais, dentre outros temas presentes nos artigos, sejam eles 

explicitamente abordados ou não. 

Sobre colaboração, 11 artigos trouxeram o tema como elemento central. A colaboração 

envolve o ED e a cocriação, por exemplo, por intermédio de: i) necessidade de absorver 

conhecimentos e capacidades externas à firma (Bouncken et al., 2021; Shaheer & Li, 2020) 

utilizando tecnologias para promover a cocriação com clientes e colaboradores (Shaheer & Li, 

2020); ii) digitalização de processos, softwares de gestão e ferramentas de TI que favorecem a 

interação de usuários e promovem o surgimento de ecossistemas empreendedores (Endres et 

al., 2021); iii) plataformas colaborativas que estimulam cocriação e inovação digital 

(Saadatmand et al., 2019); iv) plataformas, infraestrutura e artefatos digitais (Nambisan, 2020) 

utilizadas para dialogar com pacientes, facilitar o fluxo de informações, cocriar valor e 

promover empreendedorismo e inovações digitais (Schiavone et al., 2020); v) difusão da 

inovação, informação e conhecimentos na economia digital, utilizando TD, soluções 

inteligentes, tecnologias de redes e sistemas “ciberfísicos” que estimulam o empreendedorismo 

(Polyakov & Kovshun, 2021). 

 

 
Figura 3 – Os seis temas dominantes, autores e relações entre os construtos 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Não é de se estranhar a estratégia figurar como o segundo tema mais evidente nos artigos, 

visto que até mesmo o senso comum indica que, em um mercado cada vez mais competitivo e 

potencializado pelas TD, cabe às organizações considerarem inciativas digitais e colaborativas 

como parte de seu modo de atuação. A estratégia se insere no contexto de ED e da cocriação de 

valor por meio de: i) ecossistemas de empreendedorismo e inovação, com a ajuda de tecnologia 

da informação, contribuindo para inovação e o ED em pequenas e médias empresas (Elia et al., 

• Cocriação de valor antecede inovação ou empreendedorismo digital 1 Shaheer & Li (2020);

• Empreendedorismo digital antecede cocriação de valor 3 Endres et al. (2021); Saadatmand et al. (2019); Schiavone et al. (2019);

• Empreendedorismo e Inovação digital antecedem cocriação 1 Polyakov & Kovshun (2021);

• Inovação digital antecede cocriação de valor 6 Adam et al. (2019); Aryan et al. (2020); Bourdeau et al. (2020); Martinez-
Corral et al. (2019); Nambisan (2020); Yang & Han (2019)

Colaboração 11 artigos

• Cocriação de valor antecede inovação ou empreendedorismo digital 1 Chen et al. (2021); 

• Empreendedorismo digital antecede cocriação de valor 5 Antonopoulou & Begkos (2020); Geissinger et al. (2018); Jafari-Sadeghi et al. (2021); 
Konig et al. (2018);  Namaayande & Khamseh (2019)

• Inovação digital antecede cocriação de valor 1 Elia et al. (2021)

Estratégia 7 artigos

• Empreendedorismo digital antecede cocriação de valor 2  Bouncken et al. 2019); Del Bosco et al. (2019);

• Empreendedorismo e Inovação digital antecedem cocriação 2 Berger et al. (2021); Manea et al. (2021)

• Inovação digital antecede cocriação de valor 2 Arvidsson & Monsted (2018); Ollerenshaw et al.

Aprendizagem 6 artigos

• Empreendedorismo digital antecede cocriação de valor 1 Nambisan et al. (2020)

• Empreendedorismo e Inovação digital antecedem cocriação 1 Nambisan et al. (2019)

• Inovação digital antecede cocriação de valor 3 Bosler et al. (2019); Henfridsson et al. (2019); Holmstrom (2021)

Criação de valor 5 artigos

• Cocriação de valor antecede inovação ou empreendedorismo digital 2 Goyal et al. (2020); Sjodin et al. (2020)

• Inovação digital antecede cocriação de valor 1 Suseno et al. (2018)

Stakeholders 3 artigos

• Empreendedorismo digital antecede cocriação de valor 2 Dong (2018); Mingione & Abratt (2020) 

• Inovação digital antecede cocriação de valor 1 Zalan (2018) 

Startups digitais 3 artigos
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2021; Namaayande & Khamseh, 2019); ii) expansão geográfica de atuação utilizando TD 

(Antonopoulou & Begkos, 2020); iii) utilização de ferramentas de gestão estratégica e de 

desempenho como Business Model Canvas (BMC) e o Lean startup manifest (LSM) (De 

Koning, Marcel R.M. Crul, Renee Wever, 2016); iv) definição de portfólio de produtos e 

serviços digitais, passando por cocriação de valor com usuários (Chen et al., 2016). 

A aprendizagem se relaciona com o ED e a cocriação de valor de diversas formas, mas 

fundamentalmente pelo fato de que as TD e plataformas colaborativas propiciam o 

compartilhamento de produtos, serviços, informações e conhecimento, favorecendo justamente 

a aprendizagem conjunta, o desenvolvimento de habilidades e capacidades para o avanço 

empresarial, a inovação e o empreendedorismo, o incentivo para composição de meios digitais 

eficientes e eficazes para a troca de informações (Arvidsson & Mønsted, 2018; Bouncken et al., 

2021; Manea et al., 2021). 

Criação de valor é a finalidade da troca econômica (Vargo & Lusch, 2004) e cocriar 

valor significa gerar valor de uso a partir dos esforços e interesses conjuntos de vários 

stakeholders (Sjödin et al., 2020; Vargo & Lusch, 2016) ou de negociações e interações de 

múltiplos atores (Antonopoulou & Begkos, 2020).  

Base para a cocriação de valor, inclusive, pelas nossas leituras, quando a temática é ED, 

os stakeholders são um tema tratado em vários dos artigos revisados, mesmo não figurando 

como um objeto central da abordagem pelos autores. Para Sjödin et al. (2020), integrar os 

stakeholders para capturar, criar e entregar valor requer uma reviravolta no modelo tradicional 

de negócios. Ecossistemas digitais requerem interações entre consumidores, demais 

stakeholders e empresas digitais para criar valor sob o formato de inovações digitais para o 

mercado (Suseno et al., 2018). 

Startups digitais são um dos formatos de organização do ED. Elas atuam em 

praticamente todos os segmentos da economia no cenário digital atual, tais como: i) negócios 

relacionados a internet aberta e blockhain (Zalan, 2018); ii) marketing e construção de marcas 

corporativas digitais (Mingione & Abratt, 2020). A lista de startups é vasta, crescente e parece 

sem fim, na economia digital. No cenário competitivo, fazendo frente a startups cada vez mais 

novas e presentes, empresas incumbentes devem dar particular atenção à inovação digital e à 

criação de valor a fim de desenvolverem capacidades dinâmicas voltadas à concorrência 

(Bosler, 2019). 

 

 5. CONCLUSÃO 

Esta RSL sintetizou as contribuições sobre ED e cocriação de valor a partir da seleção, 

leitura e análise de 35 artigos científicos revisados por pares, publicados de 2017 a 2021 e 

extraídos da base WoS. Descrevemos e categorizamos os artigos levantados buscando explicitar 

a relação existente entre os dois construtos e como evoluíram as publicações científicas que 

tratam dos dois. A primeira conclusão e contribuição é que há uma clara relação entre os 

construtos identificada nos artigos, em vários setores econômicos que utilizam tecnologias 

digitais (p. ex.: saúde e hospitalar, telecomunicações, marketing, educacional, tecnologia da 

informação, e-commerce, financeiro), em várias regiões onde ocorrem (p. ex.: Holanda, 

Alemanha, EUA, Irã), nas atuações estratégica, tática ou operacional de gestores, nos tipos de 

empreendimentos (pequenas e médias empresas, startups ou grandes corporações), incluindo o 

setor público, ao analisarem o ambiente institucional propício e as regulamentações que 

favorecem o empreendedorismo e a inovação digitais. 
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Esta RSL também constatou que não havia, até agora, qualquer outra RSL descrevendo 

a evolução teórico-conceitual da relação dos dois construtos. Este trabalho, portanto, traz 

também a contribuição teórica de atacar a necessidade de pesquisa para investigar o tema e de 

avançar com passos iniciais úteis para mais e necessárias pesquisas futuras. Outra contribuição 

é a constatação de variações da relação entre os construtos: ora o ED antecede ou favorece a 

cocriação de valor, ora essa relação se inverte, com a cocriação de valor promovendo ou 

antecedendo o ED. 

A relação entre ED e cocriação de valor assume facetas variadas, apresentadas neste 

estudo em torno dos seis temas dominantes: 1) redes de colaboração, em que diversos atores 

trabalham em conjunto para cocriar valor e empreender digitalmente; 2) desenvolvimento de 

estratégias empresariais e uso de TD para diferenciação; 3) aprendizagem, estimulada por 

plataformas e tecnologias digitais; 4) formatos de criação e captura de valor, a partir das 

tecnologias digitais; 5) engajamento de stakeholders, fruto de um cenário digital cada vez mais 

participativo, conectado e com menos limites de atuação para inovar, gerar ou cocriar valor; 6) 

startups digitais, modelos de empresas ou negócios alicerçados em tecnologias digitais, 

economia compartilhada, incerteza de mercado, escalabilidade de atuação, rapidez e 

adaptabilidade e cada vez menos fronteiras para inovar, empreender digitalmente e gerar valor. 

O estudo contribui para gestores e organizações que precisam compreender os dois 

construtos e suas relações, a fim de auxiliá-los na construção de estratégias corporativas, 

processos e atuações gerenciais, com vistas a entender o ambiente digital, identificar e organizar 

recursos, capacidades e habilidades para permanecerem competitivos no mercado e garantir sua 

sobrevivência e longevidade empresarial. 

A RSL se limitou a artigos buscados na WoS por essa ser a base considerada pela 

literatura como a mais relevante disponível em ciências sociais. Mesmo assim, é recomendável 

que pesquisas futuras expandam a pesquisa para mais bases, tais como Scopus e SPELL ou 

outras relevantes, em áreas de pesquisas diversas. Além disso, para dar ainda mais rigor, 

utilidade e projeção às descobertas aqui apresentadas, é promissor o uso de instrumental 

estatístico com métodos quantitativos como regressões, equações estruturais ou meta-análise.  

Ainda, há uma miscelânea de uso das nomenclaturas “ED” e “inovação digital”, ambos 

os conceitos se confundindo em numerosos artigos publicados. Esse fato, por si só, sinaliza que 

há muito ainda a esmiuçar, entender, pesquisar e organizar sobre os construtos, sobretudo 

quando trabalhados em conjunto. A cocriação de valor e o ED, este como uma derivação do 

empreendedorismo, podem ainda ser estudados com mais detalhes e foco sob o contexto do 

microempreendedor, do intraempreendedorismo, do empreendedorismo corporativo ou, quiçá, 

também sob a ótica da orientação empreendedora ou do comportamento empreendedor 

daqueles que atuam e vivem no mundo digital. Por fim, mas não menos importante, a 

contemporaneidade do tema, juntamente com sua presença tácita ou expressa no nosso 

cotidiano, e a provável evolução no tempo, deverá seguir a velocidade das transformações 

digitais e isso também indica que haverá muito ainda a pesquisar, cada vez mais. 

Este trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior - Brasil (CAPES). 
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MODELOS DE NEGÓCIOS E ANÁLISE DA VIABILIDADE 

ECONÔMICO-FINANCEIRA: UMA REVISÃO DA 

LITERATURA 

 

Resumo: O objetivo deste estudo consistiu em uma revisão da literatura sobre modelos de 

negócios, especialmente a metodologia Canvas, aplicada a pequenas e médias empresas, com 

ênfase na análise da viabilidade econômico-financeira. Em relação a metodologia, foi realizado 

um levantamento bibliográfico no período de 2015 a 2020 nas bases de dados CAPES, SPELL 

e Google Acadêmico,  filtrando-se por palavras-chave, dentre as quais, “Business Model 

Canvas”, “small business”, “pequenas empresas”, “odontologia” e “VPL, TIR e Payback”. 

Foram pré-selecionados 211 artigos, dentre os quais, após leitura do resumo, foram 

selecionados somente os que estavam alinhados com o propósito do estudo, totalizando 25 

trabalhos. Como resultados observou-se, em 58,8% dos artigos, a tendência de utilização do 

Canvas na definição de modelos de negócios, aliado com outras ferramentas. Quanto ao aspecto 

financeiro, 62,5% utilizaram os indicadores VPL, TIR e Payback, juntamente com a análise de 

riscos.  
 

Palavras-chave: Modelos de Negócios. Análise da Viabilidade Econômico-Financeira. Micro 

e Pequenas Empresas. Consultório Odontológico.  

 

1      Introdução 

 

O empreendedorismo tem um papel importante na sociedade, pois, é uma atividade que 

proporciona a geração de novos empregos, ajuda a introduzir inovações no mercado e fomenta 

o crescimento econômico (CHIAVENATO, 2007). 

Conforme dados apresentados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE, 2019) 99% das empresas brasileiras são pequenos negócios, ou seja, se 

enquadram como Microempreendedor Individual (MEI) ou Micro e Pequenas Empresas 

(MPE). Esses empreendimentos têm uma colaboração expressiva em alguns pontos, como na 

geração de empregos, pois representam 51% dos empregos formais do país, e em relação ao 

PIB, as quais respondem por cerca de 30% da riqueza nacional. Ademais, a expectativa é que 

as pequenas empresas tenham cada vez mais participação no desenvolvimento socioeconômico 

brasileiro (SEBRAE, 2020). Portanto, esses empreendimentos são de grande relevância para a 

economia do país. 

Entretanto, independentemente da área de atuação da empresa e do potencial do mercado, 

a maioria das empresas costuma enfrentar uma série de dificuldades nos primeiros anos de 

operação, o que pode contribuir para o encerramento precoce do negócio.  

Dornelas (2016, p. 90) cita uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, na qual aponta 

que 98% dos fatores que contribuem para a mortalidade prematura podem ser resumidos em 

uma única classificação: “falha ou falta de planejamento adequado do negócio”. O autor ressalta 

ainda que, esses fatores são semelhantes no contexto do Brasil. Em uma revisão de literatura 

realizada por Pinheiro e Ferreira Neto (2019, p. 11118), os pontos mais citados foram: “baixa 

escolaridade e qualificação; falta de conhecimento do mercado em que está inserido; ausência 

de planejamento estratégico e dificuldades de conquistar e manter clientes.” Sendo assim, fica 

evidente o significado do planejamento para uma empresa.  



 

 

Para esse fim, uma ferramenta que se tornou mundialmente utilizada é o Business Model 

Canvas (BMC) que, por meio de uma linguagem clara, fornece um planejamento flexível para 

atender às demandas dos clientes. (CAI et al., 2019). Osterwalder e Pigneur (2011) afirmam 

que usar o método Canvas é eficaz para a criação de modelos de negócios e ajuda a empresa a 

visualizar como pode agregar valor ao seu produto ou serviço. 

Todavia, além de planejar as estratégias de funcionamento para uma empresa é 

imprescindível verificar se esse modelo de negócio é viável do ponto de vista econômico e 

financeiro. De acordo com Casarotto Filho e Kopittke (2010, p. 94) “ao fazer um novo 

investimento, uma empresa deve fazer uma análise da viabilidade do mesmo”. Desse modo, a 

viabilidade financeira deve sempre ser considerada na realização de investimentos, sejam eles, 

a abertura ou expansão de um novo negócio, a aquisição de novos equipamentos ou outros 

(SEBRAE, 201-?). 

Dessa forma, para um novo empreendimento no setor odontológico, como no caso do 

presente estudo, os profissionais dessa área que desejam empreender enfrentam além da grande 

concorrência (CFO, 2020), a dificuldade de gestão do negócio, pois, a maioria são pessoas com 

formação técnica, mas com pouco ou nenhum conhecimento sobre como gerenciar uma 

empresa (Cunha, 2015). Dessa forma, a utilização de metodologias para o planejamento do 

negócio, aliadas a um estudo de viabilidade econômico-financeira, são fundamentais para 

auxiliar um novo empreendimento. 

Portanto, tendo em vista a relevância das pequenas empresas para a economia do país, a 

crescente concorrência no setor da odontologia e a importância do planejamento para a 

sobrevivência de uma empresa, o presente trabalho possui o seguinte objetivo: revisar a 

literatura sobre modelos de negócios baseado na metodologia Canvas publicada nas bases 

de dados CAPES, SPELL e Google Acadêmico, aplicada a pequenas e médias empresas, 

com ênfase na análise da viabilidade econômico-financeira. 

Por fim, esse estudo justifica-se considerando alguns fatores, como: (i) a importância da 

prestação de serviços odontológicos e a quantidade elevada de profissionais que existem no 

Brasil (CFO, 2020); (ii) a utilidade de trabalhos sobre o tema para profissionais que buscam 

empreender (LADD, 2018; PADILHA; FANK; HOFFMANN, 2017; HONORIO; 

BONEMBERGER, 2019); (iii) a relevância das pequenas empresas para a economia do país e 

da região (SEBRAE, 2020); e (iv) as evidências da inexistência de trabalhos que relacionem 

diretamente os dois aspectos a serem analisados pela pesquisa: planejamento e análise da 

viabilidade econômico-financeira (ALMEIDA, 2016; SALVADOR, 2017; SILVA; PEDRO; 

PINTO, 2017; CALDAS, 2018; HOFF, 2019). 

 

2 Metodologia 
 

Para a revisão da literatura, realizou-se uma busca por estudos científicos disponíveis na 

plataforma de periódicos CAPES, na biblioteca SPELL e através da ferramenta Google 

Acadêmico. Assim, foram filtrados os trabalhos acerca das duas vertentes: criação de modelos 

de negócios baseados na metodologia Canvas e/ou análise da viabilidade econômico-financeira, 

por meio de uma ou mais das seguintes palavras-chave: “Business Model Canvas”, “small 

business”, “pequenas empresas”, “modelos de negócios”, “consultório odontológico”, 

“odontologia”, “investimentos”, “VPL, TIR e Payback” e “análise de risco”, no período de 

2015 a 2020. 

Após a aplicação dos filtros foram pré-selecionados 211 trabalhos, conforme tabela 1.  



 

 

 
Tabela 1 – Quantidade de publicações analisadas por palavras-chave 

 

Palavras-Chave 
N° Artigos pré-

selecionados 

N° Artigos 

selecionados 

"business model canvas" 80 10 

"business model canvas"; "small business" 20 2 

"business model canvas"; "pequenas empresas" 18 1 

"investimentos"; "análise de risco" 30 1 

viabilidade financeira; "análise de risco" 14 4 

"VPL"; "TIR"; "Payback" 6 2 

"modelos de negócios"; "consultório odontológico" 40 3 

"modelos de negócios"; "odontologia" 3 2 

Total 211 25 

 

Fonte: Autoras (2022). 

 

Após leitura dos resumos, foram selecionados 25 estudos, tendo como base o alinhamento 

dos artigos com o objetivo do presente trabalho. Na sequência serão apresentados os resultados 

e discussões do levantamento realizado.   

 
3 Resultados e Discussões 

 

3.1  Análise da literatura sobre a metodologia Canvas 

 

Os artigos selecionados sobre a ferramenta Canvas foram divididos em três subtópicos: 

sobre o emprego desse método no planejamento de negócios, na utilização em pequenas 

empresas e, por fim, os exemplos de aplicação em estudos de casos de diversos setores. 

 

3.1.1 Características gerais e utilização do Canvas  

 

A pesquisa de Rodríguez e Vicedo (2015) consistiu em um comparativo do Plano 

Estratégico e do Modelo Canvas de Negócio, por meio da análise dos pontos fortes e fracos de 

cada metodologia. Após isso, é proposto um processo de desenvolvimento de negócios que 

inclui etapas de ambas ferramentas para gerar informações mais completas e detalhadas sobre 

a empresa ou projeto de empresa. Os autores consideram que ao mesclar as duas ferramentas, 

torna-se possível identificar as características internas da empresa e analisar o ambiente externo, 

através do Canvas e Plano Estratégico, respectivamente.  

Joyce e Paquin (2016) desenvolveram um estudo para avaliar um modelo de negócios por 

meio da utilização da metodologia Canvas, acrescida de mais duas perspectivas, a ambiental e 

a social. Essa abordagem, de utilizar o quadro Canvas tradicional, que tem orientação 

econômica, com mais duas camadas, fornece uma ferramenta para criação de negócios mais 

inovadores e sustentáveis. Nesse sentido, cada um dos três quadros desenvolvidos fornece 

informações relevantes, seja quando visualizados individualmente ou em conjunto. No entanto, 



 

 

apesar de todas as vantagens, os autores reconhecem que essa ferramenta fornece apenas uma 

análise resumida, mesmo que de alto nível, e não apresenta um detalhamento frequentemente 

necessário que se pode encontrar de outras maneiras, assim, indicam considerar o uso desse 

modelo com outras ferramentas para ajudar no entendimento do modelo de negócios. 

Ladd (2018) explorou a relação dos elementos que compõem o quadro Canvas com o 

eventual sucesso de um empreendimento, visando destacar as seções mais importantes e que 

devem atrair atenção precoce dos empreendedores. Assim, o objetivo do estudo consistiu em 

explorar a eficácia do BMC e para isso, foram observadas 271 equipes participantes de uma 

competição em um programa acelerador de negócios sobre tecnologia limpa. Um dos principais 

resultados, foi que as equipes que utilizaram intensamente as seções: segmentos de clientes, 

proposta de valor e canais, em conjunto, obtiveram um desempenho duas vezes melhor do que 

as equipes que mal usaram esses elementos. Com base nos resultados, o autor sugere utilizar, 

principalmente, essas três seções para melhorar o desempenho inicial de um negócio, já que o 

foco deve estar em “refinar o quê, como e a quem o empreendimento agregará valor”. 

Sort e Nielsen (2018) analisaram como o uso do modelo de negócios Canvas pode ajudar 

na estruturação de oportunidades de investimentos e na melhoria da comunicação, entre 

empresários e investidores, durante o processo de negociação. As descobertas do estudo 

ilustram que a introdução do BMC facilita a troca de informações durante a captação de 

investimentos e os empresários que utilizam essa ferramenta “obtêm melhor feedback e maior 

chance de financiamento”.  

O trabalho de Carvalho, Galina e Sánchez-Hernández (2019) tem como objetivo 

identificar as razões pelas quais as startups vêm substituindo o uso do Plano de Negócios pelo 

Business Model Canvas. Dessa forma, foram analisadas duas incubadoras, uma no Brasil e 

outra em Portugal, e por meio de entrevistas com os gestores, foram identificados alguns pontos 

principais: o BMC é especialmente útil para planejar e implementar novos negócios e é 

considerado um método mais dinâmico, se comparado ao plano de negócios, o que melhora o 

processo de tomada de decisões. Portanto, de acordo com os autores, o uso de BMC proporciona 

oportunidades para o desenvolvimento inicial dos empreendimentos e, segundo às percepções 

dos entrevistados, se adequa melhor em startups “devido à sua flexibilidade, facilidade de uso 

e capacidade de gerenciar inovação, comunicar e compartilhar a lógica de negócios”. 

 

3.1.2 Utilização do Canvas em micro e pequenas empresas 

 

Swasty (2015) realizou uma pesquisa que abordou a importância das pequenas e médias 

empresas para a economia da Indonésia, ressaltando a necessidade dessas empresas quanto às 

habilidades gerenciais e técnicas. Diante disso, utilizou ferramentas como a Análise PEST, as 

Cinco Forças de Porter, a Visão Baseada em Recursos (RVB), a análise da Cadeia de Valor e o 

Business Model Canvas para analisar as estratégias de 4 empresas do ramo de vestuário e moda 

e recomendar um modelo de negócios com algumas inovações para melhorar o desempenho 

desses empreendimentos. 

A pesquisa de Purwantoro e Rohmah (2017), leva em consideração a situação da 

concorrência mundial nos negócios e destaca a necessidade de definir estratégias para obter 

vantagens competitivas e se manter no mercado. Dessa forma, tem como objetivo descobrir 

como a aplicação do BMC se integra na criação de estratégias para o desenvolvimento de micro, 

pequenas e médias empresas. Para essa finalidade, foram coletadas informações de 16 

empreendimentos e elaborado o Canvas para avaliar as características gerais das empresas, e 



 

 

elaborada a matriz SWOT para analisar o ambiente interno e externo dessas organizações. Com 

a utilização do BMC foi possível explicar alguns aspectos das empresas, em termos de 

marketing, recursos humanos e finanças e propor mudanças para cada segmento do quadro 

Canvas. E em relação aos resultados da análise SWOT, pôde-se identificar os pontos positivos 

e negativos, tanto do ambiente interno quanto externo, e auxiliar na definição dos segmentos de 

clientes. 

O trabalho de Honório e Bonemberger (2019, p. 204) foi desenvolvido em torno da 

seguinte questão: "Como as ferramentas gerenciais podem auxiliar na gestão empresarial de 

uma microempresa?”. Para tal, o estudo foi realizado em um comércio de confecções e foram 

aplicadas três ferramentas: o Modelo de Negócios Canvas, a Formação do Preço de Venda 

(Mark-up) e o Fluxo de Caixa Projetado. Como resultado, a pesquisa apontou que a utilização 

dessas ferramentas gera informações importantes para o planejamento do negócio e auxilia, 

também, no processo de tomada de decisões. Além disso, foram observadas algumas mudanças 

necessárias e propostas as soluções.  

 

3.1.3 Aplicação do Canvas em estudos de casos diversos 

 

Bonazzi e Meirelles (2015) desenvolveram um estudo qualitativo com o objetivo de 

descrever e analisar o modelo de negócios adotado por uma empresa prestadora de serviços de 

telecomunicações que atua há mais de 10 anos no mercado. Além disso, buscaram, também, 

identificar a forma de criação e captura de valor através da descrição das nove dimensões do 

Business Model Canvas. 

León et al. (2016) utilizaram a metodologia BMC em conjunto com outros dois métodos 

para projetar uma plataforma de serviços digitais para assistência médica e bem-estar. Como 

contribuição do trabalho, tem-se a definição de um modelo de ecossistema digital para saúde, 

no qual, o modelo Canvas possibilitou a definição dos serviços e interações existentes.  

A pesquisa de Priyadi e Prasetio (2018) resultou no desenvolvimento de uma aplicação 

e-SCM (gerenciamento eletrônico da cadeia de suprimentos) em um pequeno grupo de 

piscicultores. Em seguida, foi desenvolvido o modelo de negócios da cadeia de suprimentos por 

meio do Business Model Canvas, como consequência, foi possível identificar os aspectos mais 

importantes e as prioridades do negócio. 

O estudo realizado por Urban et al. (2018) analisa o setor de transporte aéreo que, de 

acordo os autores, apresenta dois grandes grupos: o das companhias que oferecem um serviço 

de baixo custo ou as de serviços completos. Partindo desse pressuposto, o objetivo do trabalho 

é determinar os outros segmentos desse mercado e facilitar a compreensão dos fatores que 

distinguem os diferentes modelos de negócios. Para isso, é utilizada a metodologia BMC 

aplicada em um conjunto de 42 empresas, e como resultado, são identificados sete modelos de 

negócios de companhias aéreas. 

Cai et al. (2019) utilizaram o BMC para analisar três modelos de negócios sobre energia 

solar fotovoltaica na China. Assim, o objetivo do estudo consistiu em investigar os obstáculos 

da energia solar no país e explorar os modelos de negócios mais adequados para superar essas 

barreiras através do Canvas. Além disso, o Lean Canvas foi aplicado para comparar, de forma 

abrangente, os modelos de negócios. 

 

3.2  Análise da literatura sobre viabilidade econômico-financeira 

 



 

 

Em relação à viabilidade econômico-financeira os artigos selecionados foram 

segmentados em dois subtópicos: os estudos em diversas áreas sobre a viabilidade econômico-

financeira, a fim de identificar os principais indicadores e métodos utilizados para essa 

avaliação; e os trabalhos que aplicam além dessa, a análise de risco. 

 

3.2.1  Análise da viabilidade econômico-financeira em estudos de casos diversos 

 

Vergara et al. (2017) desenvolveram um estudo com o propósito de analisar a viabilidade 

econômico-financeira de um projeto de investimento. Para isso, consideraram os cálculos dos 

indicadores VPL, TIR, Payback e o índice de Custo-Benefício (C/B). E outras atividades, como 

o mapeamento de processos e a pesquisa de mercado para complementar a pesquisa. Como 

resultado da utilização dessas ferramentas, concluiu-se pela viabilidade do projeto analisado.  

Para avaliar a viabilidade financeira da abertura de uma escola de idiomas, Padilha, Fank 

e Hoffmann (2017) desenvolveram um estudo abrangendo etapas como a análise de mercado e 

a projeção de faturamento, com o intuito de auxiliar o empreendedor a identificar as melhores 

estratégias para iniciar um negócio. Além disso, ressaltaram a importância de definir o ponto 

de equilíbrio do empreendimento para realizar um planejamento mais adequado para que o 

negócio não inicie diretamente com prejuízo. Por fim, definem a viabilidade financeira através 

dos cálculos do Payback, VPL e TIR. 

 

3.2.2 Viabilidade econômico-financeira e análise de riscos 

 

O propósito do estudo de Cunha e Harbs (2015) consistiu em verificar a viabilidade 

econômica da instalação de uma Unidade de Beneficiamento de Sementes – UBS. Nesse 

sentido, para testar a hipótese de que a instalação da unidade resultará em benefícios para o 

investidor, foram obtidos os indicadores VPL, TIR, Payback descontado – PBD e Índice de 

Rentabilidade – IR. E, também, foi empregada a análise de sensibilidade e avaliadas as 

condições de financiamento do projeto, seja por capital próprio ou de terceiros. Ao final, os 

autores concluíram pela viabilidade do projeto, porém, ressaltaram a existência do risco e de 

eventuais mudanças. Portanto, para uma avaliação mais rigorosa se faz necessário incorporar 

na avaliação financeira do projeto os aspectos de risco. 

Ribeiro et al. (2016) desenvolveram um estudo com o propósito de identificar se o 

investimento necessário para a substituição de máquinas e equipamentos de uma indústria 

salineira apresenta viabilidade econômico-financeira. Para tal, utilizaram as técnicas do VPL, 

TIR e Payback descontado, complementada pelo método de simulações de risco de Monte 

Carlo. Os autores destacaram a importância de considerar o risco do investimento, e por esse 

motivo usaram o método citado, o qual leva em consideração diversos cenários para gerar 

informações sobre o investimento. 

Para determinar a viabilidade econômico-financeira de projeto sobre geração de energia 

eólica, Macedo, Albuquerque e Moralles (2017) aplicaram o método TIR aliado a duas técnicas 

de risco, a simulação de Monte Carlo e a distribuição Beta. Os autores consideraram essas 

técnicas devido à “complexidade do ambiente econômico e sua incerteza inerente”. Além disso, 

outro aspecto relevante dessa pesquisa, é que os autores determinaram os indicadores para dois 

casos, com e sem a necessidade de financiamento. E os resultados demonstraram que existe 

uma sensibilidade do projeto em relação a esse critério. 



 

 

A pesquisa de Montini e Santos (2017) teve como objetivo estabelecer, através de um 

estudo de caso, as principais etapas para a avaliação de um investimento de longo prazo. Dessa 

forma, o foco do trabalho foi além da apresentação dos tradicionais indicadores de 

investimentos (VPL, TIR, PB, IL) e análise de risco, ressaltando a importância de outros 

aspectos, como as estratégias de negócios, a pesquisa de mercado e as informações sobre a 

concorrência para o diagnóstico da viabilidade financeira. 

O foco da pesquisa de Amorim et al. (2018) consistiu na utilização da simulação de Monte 

Carlo para conhecer os riscos envolvidos em um projeto de investimento no setor moveleiro, 

visto que é um método útil para “promover estimativas precisas e essenciais para o sucesso na 

tomada de decisão. Dessa forma, os indicadores TIR, VPL e Payback foram satisfatórios nos 

cenários otimista, provável e pessimista. Assim, os resultados desse estudo de caso mostraram 

que através da simulação foi possível garantir, “com quase 100% de certeza” a viabilidade do 

projeto.  

 

3.3  Análise da literatura sobre estudos aplicados à odontologia 

 

Na busca realizada, conforme os requisitos citados anteriormente, não foi possível 

encontrar um estudo na área da odontologia que contemplasse, simultaneamente, os dois 

aspectos: definição do negócio, por meio do Canvas, e análise da viabilidade econômico-

financeira. Portanto, diante desse fato, os estudos seguintes analisados abordam somente um 

dos dois pontos ou utilizam outras ferramentas, porém, com um propósito similar. 

Almeida (2016) considera importante o estudo do ambiente no qual uma empresa está 

inserida, e afirma que essa análise pode ajudar no enfrentamento da concorrência. Dessa forma, 

essa pesquisa buscou definir as estratégias de uma microempresa do setor odontológico por 

meio de quatro ferramentas de gestão: o diagnóstico estratégico, a matriz SWOT, o modelo 

Canvas e o Balanced Scorecard (BSC). Em suma, o estudo teve por objetivo avaliar a 

adequação do modelo de negócios aos objetivos estabelecidos pelos proprietários do 

empreendimento. 

Silva, Pedro e Pinto (2017) elaboraram um plano de negócios para abertura de uma clínica 

odontológica, seguindo a seguinte estrutura: apresentação da organização, recursos humanos, 

plano de operações, mercado e plano financeiro. O trabalho permitiu concluir que, apesar da 

elevada concorrência onde a empresa será situada, existe viabilidade econômica. 

Conforme Salvador (2017), “quando não há um plano estratégico para conduzir os 

negócios, fica difícil identificar as necessidades e oportunidades da organização”. Assim, 

desenvolveu um estudo em uma clínica odontológica com a finalidade de demonstrar que um 

planejamento estratégico adequado eleva as chances de sucesso do negócio. Para atingir os 

objetivos do trabalho, foram elaboradas as etapas do planejamento: contendo a definição da 

missão, visão e valores, a matriz SWOT e o BSC. 

O estudo de Caldas (2018) reforça o pensamento dos dois trabalhos anteriores, em relação 

à importância do planejamento para a sobrevivência e sucesso das empresas. E destaca a 

utilização do modelo de negócios, que faz parte do processo de planejamento, para auxiliar na 

criação ou expansão de negócios. Nesse sentido, o autor utilizou a ferramenta Canvas para 

desenvolver um modelo de negócio para implantação de uma clínica odontológica. A escolha 

dessa metodologia se deu pelo fato de ser um método “criativo, dinâmico e enxuto” e que 

permite “criar negócios de qualquer complexidade, em sua concepção inicial.” Por fim, a 



 

 

pesquisa ressalta a necessidade de um planejamento assertivo devido ao alto investimento 

envolvido nesse tipo de empreendimento. 

Partindo desse ponto, Hoff (2019) considera a análise financeira e econômica como parte 

integrante do planejamento empresarial e como algo fundamental para determinar a melhor 

alternativa de investimento e minimizar os riscos. Dessa forma, desenvolveu um estudo no qual 

foram levantadas as estimativas de investimento inicial, custos, despesas e receitas, para 

elaboração do fluxo de caixa e cálculo dos indicadores financeiros: VPL, TIR e Payback. Além 

disso, a viabilidade do negócio foi analisada considerando duas situações, com variação na 

estrutura da empresa, uma considerando o profissional autônomo e, a outra, como sociedade 

jurídica. 

 
3.4  Síntese dos estudos analisados 

 

O quadro 1 abaixo traz a listagem dos trabalhos analisados, com a descrição das palavras-

chave utilizadas para encontrar o estudo, o título do trabalho e os autores e ano de publicação. 
 

     Quadro 1 - Listagem das publicações analisadas 
 

Palavras-Chave Título do trabalho Autores 

"business model 

canvas" 

10 Pasos para desarrollar um plan estratégico y un 

business model canvas 

Rodrígez e Vicedo 

(2015) 

Modelo de Negócio: uma Abordagem Evolutiva no Setor 

de SVA sob a Ótica do Método Canvas 

Bonazzi e Meirelles 

(2015) 

The triple layered business model canvas: A tool to 

design more sustainable business models 
Joyce e Paquin (2016) 

Designing a Model of a Digital Ecosystem for 

Healthcare and Wellness Using the Business Model Canvas 
León et al. (2016) 

Using the business model canvas to improve investment 

processes 
Sort e Nielsen (2018) 

Airline categorisation by applying the business model 

canvas and clustering algorithms 
Urban et al. (2018) 

Does the business model canvas drive venture success? Ladd (2018) 

Implementation of supply chain business application 

through businessmodel canvas and waterfall framework 

collaborations for fish farmersSMEs in ulekan market 

bandung 

Priyadi e Prasetio (2018) 

Business Models of Distributed Solar Photovoltaic 

Power of China: The Business Model Canvas Perspective 
Cai et al. (2019) 

An international perspective of the business incubators' 

perception about business model canvas for startups 

Carvalho, Galina e 

Sánchez-Hernández 

(2019) 

Business Model Innovation for Small Medium 

Enterprises 
Swasty (2015) 



 

 

 

 

Fonte: Autoras (2022). 

 

Destaca-se que os estudos citados foram desenvolvidos em diferentes locais, dos quais, 

12 artigos são de língua estrangeira, representando 48% do total de publicações analisadas e os 

demais são de origem nacional. 

 

3.4.1  Síntese da análise da literatura sobre a metodologia Canvas 

"business model 

canvas"; "small 

business" 

Used the Business Model Canvas (BMC) to create 

alternative strategies in business development of the micro 

small medium enterprises 

Purwantoro e Rohmah 

(2017) 

"business model 

canvas"; 

"pequenas 

empresas" 

Aplicação de Ferramentas de Apoio Gerencial Contábil 

em uma Microempresa de Confecções 

Honorio e Bonemberger 

(2019) 

"investimentos"; 

"análise de risco" 

Utilização de roteiros de avaliação por etapas para 

diagnosticar a viabilidade financeira de alternativas de 

investimentos de longo prazo 

Montini e Santos (2017) 

"viabilidade 

financeira"; 

"análise de risco" 

Análise de viabilidade financeira de um investimento em 

uma empresa da indústria salineira com simulação de 

Monte Carlo 

Ribeiro et al. (2016) 

Analysis of economic and financial viability and risk 

evaluation of a wind project with Monte Carlo simulation 

Macedo, Albuquerque e 

Moralles (2017) 

Análise de viabilidade econômico-financeira para 

aquisição de uma unidade de armazenagem de soja e milho 
Vergara et al. (2017) 

Análise dos Riscos em Projetos: Uma Aplicação do 

Método de Monte Carlo em uma Empresa do Setor 

Moveleiro 

Amorim et al. (2018) 

"VPL"; "TIR"; 

"Payback" 

Análise da viabilidade econômica de uma Unidade de 

Beneficiamento de Sementes 
Cunha e Harbs (2015) 

Análise da viabilidade financeira para abertura de uma 

escola de idiomas da franquia fisk no município de tenente 

portela, RS 

Padilha, Fank, 

Hoffmann (2017) 

"modelos de 

negócios"; 

"consultório 

odontológico" 

Modelo de negócio para implantação de uma clínica 

odontológica 
Caldas (2018) 

Estudo da viabilidade econômica e financeira da abertura 

de uma clínica/consultório odontológico no município de 

Vera Cruz/RS 

Hoff (2019) 

Planejamento estratégico: proposta de implantação em 

uma clínica odontológica da região sul de santa catarina 
Salvador (2017) 

"modelos de 

negócios"; 

"odontologia" 

Mapeamento Estratégico de uma Clínica Odontológica: 

posicionamento de mercado da Dentalclin Odontologia 

Estética 

Almeida (2016) 

Clínica odontológica: Andrade odontologia 
Silva, Pedro e Pinto 

(2017)  



 

 

 

Em relação aos artigos acerca da definição de modelo de negócios por meio do Canvas, 

foi possível observar que existe uma tendência da utilização dessa metodologia, por apresentar 

diversas vantagens, tais como, ser dinâmica e de fácil compreensão. Contudo, diversos autores 

reconhecem a presença de alguns pontos fracos, como por exemplo, o fato de abordar 

informações importantes, mas, não apresentar um detalhamento mais completo, que muitas 

vezes pode ser necessário. Dessa forma, sugerem a aplicação do Canvas em conjunto com 

outras ferramentas, sendo que as mais recorrentes são as relacionadas ao planejamento 

estratégico, como: definição de missão, visão e valores, análise da matriz SWOT e Balanced 

Scorecard, ou ainda, outros métodos, como Lean Canvas, Mapa de Empatia e outros.  

A tabela 2, a seguir, exibe a classificação das publicações selecionadas de acordo com as 

ferramentas utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa. 
 

Tabela 2 - Classificação das publicações sobre planejamento e modelos de negócios 

 

Ferramenta 
N° 

Publicações 
% Autores 

Canvas e outras 6 35,3% 

León et al. (2016); Joyce e Paquin (2016); 

Cai et al. (2019); Honorio e Bonemberger 

(2019); Caldas (2018); Carvalho, Galina e 

Sánchez-Hernández (2019)  

Canvas 5 29,4% 

Bonazzi e Meirelles (2015); Priyadi e 

Prasetio (2018); Urban et al. (2018); Ladd 

(2018); Sort e Nielsen (2018); 

Canvas; Planejamento 

Estratégico 
4 23,5% 

Rodríguez e Vicedo (2015); Swasty (2015); 

Purwantoro e Rohmah (2017); Almeida 

(2016)  

Plano estratégico 1 5,9% Salvador (2017) 

Plano de negócios 1 5,9% Silva, Pedro e Pinto (2017)  

TOTAL 17 100%   

 

Fonte: Autoras (2022). 

 

Percebe-se que a maioria, 58,8%, utiliza o quadro Canvas aliado à outra ferramenta, seja 

do plano estratégico ou outras. 

 

3.4.2  Síntese da análise da literatura sobre viabilidade econômico-financeira 

 

Sobre esse tema foi identificado que os principais indicadores usados para essa avaliação 

costumam ser os mesmos: VPL, TIR e Payback. E em alguns casos, podem ser calculados 

outros, mas esses três são os mais utilizados. Além disso, percebe-se que muitos estudos 

incluem a análise de riscos para complementar essa avaliação devido à existência inerente de 

incerteza e complexidade no ambiente que o negócio está inserido. Nesse sentido, podem ser 

utilizadas técnicas como a Simulação de Monte Carlo, a Análise de Cenários ou Análise de 

Sensibilidade. Outro ponto importante está no fato de que alguns autores citam, ainda, que a 

pesquisa de mercado e a definição de estratégias são fundamentais para um diagnóstico de 



 

 

viabilidade financeira. Logo, ressalta-se que a integração de todos esses elementos contribui 

para uma análise mais completa e assertiva. 

Na sequência é apresentada a tabela 3 com a distribuição dos trabalhos de acordo com as 

ferramentas utilizadas. 
 

Tabela 3 - Classificação das publicações sobre viabilidade econômico-financeira 

 

Ferramenta 
N° 

Publicações 
% Autores 

VLP, TIR e Payback; 

Análise de Risco 
3 37,5% 

Ribeiro et al. (2016); Amorim et al. (2018); 

Macedo, Albuquerque e Moralles (2017) 

VLP, TIR e Payback 2 25,0% 
Padilha, Fank e Hoffmann (2017); Hoff 

(2019) 

VLP, TIR, Payback e 

outros; Análise de Risco 
2 25,0% 

Montini e Santos (2017); Cunha e Harbs 

(2015)  

Planejamento estratégico; 

VPL, TIR, Payback e C/B 
1 12,5% Vergara et al. (2017)  

TOTAL 8 100%   

 

Fonte: Autoras (2022). 

 

Através dos dados apresentados é possível inferir que 62,5% dessas pesquisas utilizaram 

os três principais indicadores, acrescidos ou não de outros, com a análise de risco.  

 

3.4.3  Síntese da análise da literatura sobre estudos aplicados à odontologia 

 

Por fim, conforme já mencionado, não houve evidências de estudos que desenvolvessem 

tanto o modelo de negócios pelo Canvas, quanto a análise da viabilidade econômico-financeira 

aplicados à odontologia.  

 

4 Considerações Finais 

 
Conforme abordado ao longo do estudo, o planejamento é um elemento fundamental para 

o desenvolvimento de um novo empreendimento, assim, definir o modelo de negócio e 

investigar o ambiente no qual a empresa está inserida são fatores importantes e que contribuem 

para o sucesso do negócio. No entanto, a definição das estratégias deve levar em conta os 

aspectos econômico e financeiro, ou seja, além de planejar é necessário observar o retorno 

obtido com o investimento. E, é interessante, também, reconhecer as incertezas presentes nesse 

ambiente e realizar algum tipo de análise, a fim de minimizar os riscos do investimento. 

Sobre o estudo, observa-se que o objetivo de realizar uma revisão da literatura sobre 

modelos de negócios, especialmente, a metodologia Canvas e sua aplicação em pequenas e 

médias empresas, com ênfase na análise da viabilidade econômico-financeira foi alcançado. 

E com isso, uma das principais lições aprendidas é que a utilização da metodologia 

Canvas, em conjunto com algumas etapas do planejamento estratégico é uma boa prática para 

se definir um modelo de negócio. Outro ponto, é a importância da utilização de indicadores 

para avaliar a situação econômico-financeira de um investimento e, também, considerar as 

oscilações do mercado através da análise de riscos. 
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EMPREENDEDORISMO TECNOLÓGICO: COMPREENSÃO 

DO CAMPO A PARTIR DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Resumo: O estudo teve como objetivo mapear a produção científica sobre empreendedorismo 

tecnológico a fim de compreender a evolução do campo, bem como identificar lacunas e/ou 

perspectivas para novos estudos. Realizou-se um estudo bibliométrico, com dados extraídos do 

banco de dados da Scopus. Com base nos achados, classificou-se a evolução cronológica da 

produção sobre empreendedorismo tecnológico que se configura tênue na fase inicial, ou seja, 

situa-se numa fase em desenvolvimento com franco potencial para expansão. Evidenciou-se os 

países que mais publicaram, os periódicos que mais veicularam as produções e os trabalhos 

mais citados. Ainda, usando a análise de rede, a partir das palavras-chave, identificou-se sete 

clusters para pesquisas, fornecendo pistas das temáticas em discussão na academia, além de 

identificar os pesquisadores mais influentes categorizados em 5 clusters.  

 

Palavras-chave: Empreendedorismo Tecnológico. Bibliometria. Scopus. Produção científica. 

 

1 Introdução 
 

O empreendedorismo tecnológico é um tema de pesquisa relativamente jovem (Najjari, 

Didehkhani, Mostaghimi & Hosseini, 2021), que não construiu ainda suas fronteiras conceituais 

(Babaei Fishani, Khozain, Ziyae & Ashrafi,2020). Para Venkataraman (2004), o 

empreendedorismo tecnológico é um processo por meio do qual empreendedores reúnem 

recursos organizacionais e sistemas técnicos para buscar oportunidades de negócios. 

Acrescentam os autores Nikraftar, Hosseini e Mohammadi (2022) que o papel inicial do 

empreendedorismo tecnológico é integrar recursos humanos de elevada qualidade com ativos 

heterogêneos.  

Empreendedores tecnológicos buscam criar e captar valor, por meio da identificação e 

exploração de oportunidades, baseadas em soluções tecnológicas (Blanco, 2007). Com isso, 

eles criam valor para eles e para as regiões onde atuam (Venkataraman, 2004), na medida em 

que o empreendedorismo tecnológico exerce um papel central na transformação regional 

(Venkataraman, 2004). 

Embora o tema venha sendo estudado há mais de duas décadas, estudos sobre 

Empreendedorismo tecnológico se concentram em alguns conceitos, ideias e soluções 

(Nikraftar et al., 2022), sem configurar os seus limites como campo distinto. Sendo assim, é 

necessário conhecer a trajetória deste campo, a fim de identificar percursos em diferentes 

direções, como, por exemplo, em termos de evolução dos estudos, autores e periódicos que têm 

se debruçado sobre o tema. Recentemente   Majdouline, El Baz   & Jebli (2022) realizaram um 

estudo bibliométrico, contudo, ele concentrou-se apenas na base da web of science, além disso, 

não abordam temas contemporâneos, os quais são importantes para evidenciar perspectivas de 

futuras trajetórias.  

Chueke & Amatucci (2015) debatem o papel da pesquisa científica como um processo 

contínuo de constituir conhecimento a partir de conhecimentos antecedentes. A bibliometria é 

um dos métodos que vem se consolidando no campo da pesquisa para ampliar a compreensão 

e evidenciar tendências sobre a produção de determinadas áreas do conhecimento, além de 

mensurar a influência dos pesquisadores e/ou periódicos (Oliveira, Barbosa, Rezende, Silva & 

Albuquerque, 2013). Permite ainda, a partir das produções anteriores, estruturar previsões sobre 

a produção de novos conhecimentos.  

Esta pesquisa buscou responder: como se apresentam as produções científicas sobre o 



 

 

tema empreendedorismo tecnológico? Quais os principais autores e periódicos que publicam 

sobre o tema? Como a discussão sobre o tema tem evoluído em termos de números de estudos?  

Quais são os principais temas abordados e temas emergentes nos estudos? 

Com o objetivo mapear a produção científica sobre empreendedorismo tecnológico nos 

últimos cinquenta anos, a fim de compreender a evolução do campo, bem como identificar 

lacunas e/ou perspectivas para novos estudos, realizou-se um estudo bibliométrico na base de 

dados Scopus, selecionada pela sua abrangência, sendo o maior banco de dados de resumos e 

citações da literatura com revisão por pares (Elsevier, 2022).  

A relevância deste estudo reside no mapeamento da produção científica sobre o tema 

Empreendedorismo Tecnológico, profícuo como campo acadêmico e relevante para o mercado 

(Nikraftar et al., 2022; Garud & Karnoe, 2003; Gans & Stern, 2003). Ao identificar temas 

anteriores e emergentes, bem como trajetórias e autores, este estudo contribui para futuros 

estudiosos do campo de Empreendedorismo e de Inovação que podem ter novos insights de 

estudos e pesquisas.  

 A apresentação deste artigo está dividida em cinco seções. Na seção seguinte abordou-

se as dimensões conceituais envolvendo empreendedorismo tecnológico; na seção 3 

apresentaram-se os procedimentos metodológicos; na 4 foram apresentados os resultados 

obtidos e as respectivas discussões e, por fim, as sugestões de estudos futuros e considerações 

finais. 

 

2 Considerações Sobre Empreendedorismo Tecnológico 
 

A partir da compreensão do empreendedorismo como sendo o reconhecimento, 

qualificação e exploração de oportunidades de negócios para inserir novos produtos ou serviços 

no mercado (Mohammadi & Heshmati, 2021; Garud &Karnoe, 2003), o empreendedorismo 

tecnológico consiste na criação de novas empresas para explorar inovações tecnológicas (Byers, 

Dorf, & Nelson, 2011), abrangendo empresas intensivas em pesquisa e desenvolvimento e 

orientação empreendedora com foco na inovação e transferência de tecnologia (Cortês, Pinho, 

Fernandes, Smolka, & Barreto, 2005; Carayannis, Rogers, Kurihara, & Allbritton, 1998). O 

campo apresenta, assim, diversas facetas (Garud & Karnoe, 2003). Isso pode ser observado por 

meio da multiplicidade de temas que são discutidos, por exemplo, em nível de empresas 

tecnológicas e startups (Godói-de-Sousa & Lopes, 2016; Freire, Santos, Santos & Castro, 2014; 

Marvel & Lumpkin, 2007; Gans & Stern, 2003; Preece, Miles & Baetz, 1999), focando no 

fenômeno da inovação ou em nível do macro ambiente (Li, 2018; Dushnitsky & Lenox, 2005; 

Christensen, Olesen & Kjær, 2005; Venkataraman, 2004), entre outros. De acordo com 

Majdouline et al. (2022), o empreendedorismo tecnológico abrange o estudo de três aspectos: 

a) como novos negócios tecnológicos são criados; b) a transferência de conhecimento e criação 

por meio de negócios de base tecnológica e, c) a inovação, tecnologia e desenvolvimento de 

empreendedorismo nascentes. Identifica-se, assim que esse tipo de empreendedorismo importa 

também para empresas existentes, sendo denominado por Antoncic e Prodam (2008) de 

empreendedorismo tecnológico corporativo.  

Em termos de macro ambiente, o empreendedorismo tecnológico é tido como 

mecanismo de modernização, crescimento econômico, sustentabilidade e vantagem 

competitiva das organizações (Nikraftar et al., 2022; Garud &Karnoe, 2003). Venkataraman 

(2004), ao discutir o fenômeno do Vale do Silício, salientou que ações foram tomadas naquela 

região, ao longo de 40 anos, envolvendo mistura de ativos intangíveis – novas ideias, empresas, 

cultura do risco – com o financiamento por meio de capital semente e que produziram ideias 

transformadoras de negócios. Para o autor, essa evolução é crucial para compreender o 



 

 

fenômeno do techno empreendedorismo no mundo e para que a combinação de capital de risco 

com recursos intangíveis resulte em novas ideias de negócios.  Corroboram com essa afirmação 

Nikraftar et al. (2022), para os quais o empreendedorismo tecnológico é uma força motriz no 

desenvolvimento econômico, por meio da identificação e exploração de oportunidades e de 

criação da riqueza individual e nacional, tanto em economias desenvolvidas ou em 

desenvolvimento. Isso porque esse tipo de empreendedorismo apresenta a capacidade de gerar 

inovação, atendendo demandas emergentes, de necessidades sociais mais latentes à geração de 

empregos, Além disso, segundo os autores, ele cria opções pela recombinação e transformação 

dos recursos existentes. 

Diversos autores advertem sobre a importância dos empreendedores (Gartner, 1988; 

Garud & Karnoe, 2003), do conhecimento e do capital humano para o empreendedorismo 

tecnológico (Wright, Hmieleski, Siegel, & Ensley, 2007). Contudo, há um reconhecimento 

sobre a importância de multiplicidade de atores capazes de produzir novas ideias de negócios 

(Venkataraman, 2004; Link, 2017). Por exemplo, Prodam (2007) salienta que empreendedores 

tecnológicos e universidades compõem o empreendedorismo tecnológico; sendo que 

universidades empreendedoras produzem inovação e tecnologia (Squicciarini, 2017). Além 

disso, Prodam (2007) destaca a necessidade da colaboração entre universidades, empresas, 

pequenas e médias e novas empresas tecnológicas, assim como a interação entre esses atores. 

Ademais, o mercado e o governo, segundo o autor, são impulsionadores importantes para 

assegurar a entrada no mercado internacional de base tecnológica.  

A dinâmica do empreendedorismo tecnológico se desenrola em clusters, parques 

tecnológicos e networks (Prodam, 2007). Especificamente quanto às networks, estas, como 

mostraram estudos, produzem efeitos sobre identificação de ideias criativas de negócios e 

melhoria dos recursos das empresas (Antoncic & Prodan, 2008; Yli-Renko, 2007).  

Maysami & Elyasi (2020) apresentam uma abordagem mais ampla do fenômeno, ao 

discutirem o conceito ecossistemas de empreendedorismo tecnológico, o que, segundo eles, 

configura-se como um complexo conjunto de componentes e relações que propiciam a criação 

e o crescimento de novas empresas tecnológicas. Similar aos conceitos de ecossistema 

empreendedores e ecossistemas de inovação, os autores sugerem o ecossistema de 

empreendedorismo tecnológico, com as seguintes dimensões: 

1- Governança, na qual enfatizam políticas de alto nível, regulações e programas 

governamentais de suporte, tanto no contexto regional, quanto nacional.  

2- Cultura, com foco em condições culturais, normas sociais e programas, eventos de 

estímulo e motivação ao empreendedorismo tecnológico; 

3- Serviços de suporte, referindo-se à necessidade de serviços de suporte, tanto gerais, 

como financeiros, legais, recursos humanos e consultorias de marketing; quanto específicos, 

voltados à comercialização, consultorias em propriedade intelectual.  
4- Infraestrutura, compreendendo a infraestrutura física em geral, como transporte, 

energia, espaços para escritórios, além de serviços de comunicação e laboratórios 

especializados; 
5- Talento, referindo-se à diversidade de recursos humanos, envolvendo equipes de 

empreendedores tecnológicos; 
6- Educação e pesquisa, tanto no que se refere à educação básica, graduação etc; e, 

específica, como empreendedorismo, ensino técnico etc., além de cursos e treinamentos 

voltados a melhoria de competências dos empreendedores; 
7- Clientes e mercado, esta dimensão abrange pessoas, empresas e laboratórios, 

compradores de tecnologia. Considera também a dinâmica do mercado para produtos de elevada 

tecnologia.  



 

 

8- Condições especiais, aspecto associado a atributos regionais, como qualidade de vida, 

localização de universidades e aspectos que podem facilitar o processo do empreendedorismo 

tecnológico. 

9- Organizações, referindo-se a diferentes tipos e tamanhos de organizações, que 

representam potenciais compradores, fornecedores, suporte etc. 

10- Empreendedores tecnológicos: que são o coração do empreendedorismo tecnológico, 

com características específicas, como conhecimento técnico, elevada motivação, espírito 

empreendedor. 
Além do conceito de Ecossistema, o empreendedorismo tecnológico tem sido estudado 

no âmbito de negócios de nanotecnologia. Um exemplo é o estudo recente de Nikraftar et al. 

(2022), que aborda indicadores de sustentabilidade e vantagem competitiva para criar 

oportunidades de emprego e renda em pequenas e médias empresas do Irã. Os autores afirmam 

que negócios tecnológicos são dependentes de capital humano e, que a falta de estabilidade 

política e econômica do Irã é um fator de embate para o avanço do empreendedorismo 

tecnológico. Nikraftar et al. (2022) estudaram os principais fatores que afetam o sucesso do 

empreendedorismo tecnológico em nanotecnologia, classificando-os em 5 categorias: 

Organizacional; Ambiental; Tecnológico; Institucional e Individual (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Fatores que afetam o sucesso do empreendedorismo tecnológico em nanotecnologia.  

Fator Característica 

 

Organizacional 

Estratégia e gestão organizacional (criação e conhecimento); 

Capacidades internas, força de trabalho e poder financeiro; 

Treinamento direcionado potencializando forças, gerando respostas mais 

céleres e flexíveis; 

Ambiental Diferentes setores; 

O macro ambiente, o  governo e suas políticas; 

 

Tecnológico 

Fonte para a criação de valor econômico e desenvolvimento; 

Universidades como promotoras do conhecimento tecnológico; 

Iteração entre academia e mercado para impulsionar a tecnologia; 

 

Institucional 

Investimento governamental; 

Políticas de tecnologia, financeiras e de mercado; 

Programas de pesquisa; 

Fortalecer programas de investimento estrangeiros; 

Fomentar o registro e proteção intelectual; 

Individual Empresas devem investir na melhoria contínua das habilidades e 

competências, seja pelo meio acadêmico ou não; 

Fonte: Elaborado com base em Nikraftar et al. (2022). 
 

O referido estudo aponta os fatores ambiental e organizacional como os mais 

impactantes no processo do empreendedorismo tecnológico em nanotecnologia. Dois fatores 

que se contrapõem, uma vez que a gestão organizacional trata da criação e do conhecimento, 

considerando as capacidades internas para respostas mais céleres e flexíveis, e o ambiental 

envolve setores macro que fogem da capacidade de controle pela organização. 

Por fim, o estudo de Montiel-Campos e Palma-Chorres (2016), realizado junto a 103 

novos empreendedores de base tecnológica, analisou variáveis em nível individual, 

organizacional e contextual. Os resultados mostraram a não existência de uma relação clara 

entre paixão empreendedora e criatividade, mas identificaram relação entre criatividade e 

inovação. Além disso, o dinamismo ambiental não mostrou influência moderadora na relação 

paixão-criativa, mas sim na relação criatividade-inovação.  

De forma sucinta, esses são alguns aspectos que propiciam uma ampla visão do 

empreendedorismo tecnológico. No entanto, eles não são suficientes para compreensão do 



 

 

processo de empreender tecnológico, que carece de uma abordagem mais ampla, razão 

motivadora do presente estudo.  

 

3 Procedimentos Metodológicos  
 

Este é um estudo bibliométrico. A aplicação das técnicas bibliométricas em estudos 

científicos é difundida entre pesquisadores de diversas áreas de conhecimento, na medida em 

que elas permitem desvelar tendências de diferentes áreas, arranjos entre pesquisadores, 

instituições e proficuidade das temáticas e suas indagações, o que possibilita subsidiar novas 

investigações e produções. A bibliometria tem entre suas principais características a análise 

cientifica das publicações de determinada área do conhecimento, ou em dado intervalo de 

tempo, revelando as interações entre comunidades acadêmicas e suas produções científicas 

(Araújo, 2006; Chueke & Amatucci, 2015;). Assim, infere-se que a pesquisa bibliométrica é 

um recurso efetivo para avaliar a difusão da produção acadêmica e científica. Ela é regida por 

leis e princípios empíricos que usam métodos matemáticos e estatísticos, que instituem regras 

de busca e classificação na pesquisa científica (Chueke & Amatucci, 2015).  

Entre as principais leis bibliométricas, estão: a lei de Bradford, que mensura a 

produtividade  de  periódicos  (Bradford,  1934); a lei de Lotka, que afere a  produtividade  de  

autores  (Lotka,  1926);  e a lei de Zipf, que analisa  a  frequência  de  palavras  (Zipf,  1972). 

De acordo com a lei de Bradford, em um conjunto de periódicos, há três zonas de produtividade, 

cada uma com 1/3 do total de artigos, destas, a primeira zona é tida como a mais devota ao tema 

(Bradford,  1934). Essa lei revela que, à medida que novos assuntos são escritos e submetidos 

a uma filtragem por periódicos e relacionados, quando aceitos, atraem mais artigos para a área 

em específico. Na lei de Lotka, dada uma área do conhecimento, a proporção de autores que 

publicam apenas um artigo gira em torno de 60%, enquanto os 40% restantes representam um 

núcleo de autores mais produtivos. Desta forma, a parcela de autores com “n” produções pode 

ser representado por 1/n2 dos que produzem uma contribuição (Lotka, 1926). Identificar a 

produtividade propicia a identificação dos centros de pesquisa mais desenvolvidos sobre um 

determinado assunto e evidencia a solidez de determinada área científica. Com isso, oportuniza-

se aos pesquisadores iniciantes o contato com esses centros para referendar suas produções.  

Para realização deste estudo foram seguidas as recomendações de Chueke e Amatucci 

(2016) para estudos bibliométricos. Estas consistem em cinco etapas, a saber:  a) Elaborar o 

protocolo de pesquisa; b) Identificar os estudos mais relevantes no campo; c) Avaliar a 

qualidade dos estudos levantados; d) Sintetizar os dados coletados e, d) Integrar os resultados 

obtidos. 

Inicialmente, os termos de busca foram definidos com o auxílio do “Linguee”, o que 

resultou nas expressões: technology entrepreneurship, technological 

entrepreneurship, technology entrepreneur e, techpreneur. Esses termos foram semelhantes 

aos utilizados por Majdouline et al. (2022) em pesquisa junto a base da Web of Science. Na 

sequência, definiu-se a base de dados Scopus para a coleta de dados brutos da pesquisa. A base 

de dados Scopus é a maior base de dados de resumos e citações de literatura revisada por pares: 

revistas científicas, livros e anais de conferências, são mais de 22.000 títulos e mais de 5.000 

editores em todo o mundo, abrangendo as áreas de ciência, tecnologia, medicina, ciências 

sociais e Artes e Humanidades (Elsevier, 2022). Após, iniciou-se o processo de busca, sendo 

que a coleta de dados brutos foi realizada no dia 31 de março de 2022. O protocolo de pesquisa 

seguiu o descrito no Tabela 2. 
 

 



 

 

Tabela 2 – Protocolo de Pesquisa 

Estratégia de Busca Protocolo 

Questão de Pesquisa Como se apresentam as produções científicas sobre empreendedorismo 

tecnológico a partir da base de dados Scopus? 

Base de dados Scopus 

Estratégia  de busca (TITLE-ABS-KEY ("technology entrepreneurship") OR TITLE-ABS-

KEY ("technological entrepreneurship") OR TITLE-ABS-KEY ("technology 

entrepreneur") OR TITLE-ABS-KEY ("techpreneur"))   

Período Aparição de dados na base Scopus 

Critério de exclusão Documentos que não sejam artigos científicos 

Critérios de inclusão Tipo de documento – Artigo científico.  

Fonte: Elaborado pelos autores  

 

A pesquisa inicial resultou  em um total de 856 documentos, com a primeira estratégia 

de busca. Ao aplicar o critério de inclusão da estratégia de busca, resultou em um corpus de 465 

artigos. Estes dados foram exportados em formato CSV, incluindo, autores, título, palavras-

chave, resumo, ano de publicação, periódico de publicação, número de citações e país. As 

análises foram realizadas em duas formas, uma delas por meio do software Microsoft Excel 

para tabulação dos dados e delineamento de gráficos e tabelas, com a distribuição de artigos 

por ano de publicação, países mais profícuos em produção, por periódicos, área de publicação, 

artigos com o maior número de citações. Já o software analítico VOSviewer v.1.6.17, foi 

utilizado para a visualização da rede/mapa de coocorrência de termos, de cocitações e temas 

emergentes. 

 

4 Resultados e Discussões 

 

Os 465 artigos identificados na base da Scopus foram analisados em duas etapas. A 

análise primeira delas consistiu em uma análise bibliométrica e a segunda em uma análise de 

rede. Os resultados são mostrados nessa sequência.  
 

4.1 Evolução cronológica das publicações 

 

A Figura 1 mostra a evolução cronológica dos artigos publicados, considerando a base 

Scopus compreendendo os anos de 1969 a 2022, período que contempla a aparição de resultados 

na base. O primeiro período abrange os anos de 1969-2004, em que a produção científica é  

restrita (com vários anos de produção baixa ou nula). Pode-se chamar como o período inicial 

da pesquisa em empreendedorismo tecnológico.   

O segundo período abarca os anos de 2005 a 2011, evidenciando maior regularidade, 

denominado como estágio de desenvolvimento de pesquisa em Empreendedorismo 

Tecnológico. O terceiro período ocorre a partir de 2012 em diante. Este período é caracterizado 

por um aumento significativo na produção científico. O número de publicações (n=49; n=53) 

atingiu o pico em 2020 e 2021, respectivamente, o que corresponde a 22% de todas as 

publicações em análise. Ressalta-se que a produção de 2022 (n=18), corresponde às publicações 

até 31 de março e, o que, pela linha de tendência da Figura 1 se mostra manter o crescimento. 

 



 

 

  
Figura 1 -  Distribuição do número de artigos por ano de publicação. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir da Scopus   

 

Em relação aos países, a Figura 2, apresenta a frequência de publicações por países mais 

profícuos. Os maiores destaques são: Estados Unidos com 42% (154 publicações), Reino Unido 

(12%), Canadá (7%), China (5%), Espanha (4%), Rússia, Índia e Itália com 3,7% das 

publicações cada.  Esses resultados são esperados, uma vez que os Estados Unidos são pioneiros 

quando se trata de empreendedorismo tecnológico (Li, 2018; Venkataraman, 2004; Garud & 

Carnoe, 2003; Gans & Stern, 2003), no entanto, novos entrantes estão se firmando, pois mais 

países estão pesquisando sobre o assunto. Esse cenário pode contribuir e legitimar o tema com 

contribuições teórico-metodológicas envolvendo diferentes contextos. 
 

Figura 2 -  Países com o maior número de artigos publicados entre 1969 e 2022 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da Scopus  
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Os 465 artigos estão distribuídos em 255 fontes de publicação. Resultado esse que 

confirma, portanto a Lei de Bradford, ao evidenciar a dispersão da produção científica pelo 

amplo volume de periódicos. Considerando o volume de produções e a dispersão da produção 

científica sobre empreendedorismo tecnológico, definiu-se por organizar as fontes de 

publicações em 3 grupos: sendo o primeiro grupo composto por periódicos com pelo menos 8 

publicações, o que representa 3,5% (9 periódicos). O segundo grupo é formado por periódicos 

que contemplam entre duas e sete publicações, corresponde a 20,8% (53 periódicos). Para o 

terceiro grupo, reuniu-se os periódicos com apenas uma publicação, o que equivale a 75,7% 

(193 periódicos). A Figura 3, representa a distribuição dos periódicos com maior volume de 

artigos publicados do primeiro grupo, considerando a amostra analisada. 

 
Figura 3 – Periódicos mais profícuos.  

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir da Scopus   

 

Os periódicos com o maior número de publicações no período analisado são: 

Technological Forecasting and Social Change e Journal of Technology Transfer, com 29 e 16 

artigos publicados, respectivamente. Cabe destacar que os artigos mais citados da busca (Tabela 

1) estão publicados nos periódicos listados na Figura 3, apontando dois periódicos como 

referência na publicação Research Policy e Journal of Business Venturing. Esses resultados 

coincidem em parte com os resultados do estudo bibliométrico de Majdouline et al. (2022), 

realizado na base da Web of Science. Eles identificaram o Small Business Economics e o 

Technovation como os journals que mais publicaram sobre o tema, com 13 artigos cada um. 

Em seguida figuram o Technological Forecasting and Social Change e o Journal of Technology 

Transfer, com 12 artigos cada um. Ainda, o Research Policy aparece com 11 artigos. Na 

sequência, eles identificaram:  International Journal of Technology Management (8 artigos), 

Journal of Business Research (7); Technology Analysis & Strategic Management (6); 

International Journal of Entrepreneurship and Innovation (6 artigos) e Journal of Business 

Venturing (5 artigos). Nota-se que, de acordo com os resultados deste estudo e o de Majdouline 

et al. (2022), o tema é discutido em diversos campos, como pequenos negócios, tecnologia, 

inovação, gestão, estratégia, por exemplo.  

Em seguida, buscou-se identificar os artigos mais citados. Tais artigos podem evidenciar 

temas mais significativos dentro de um determinado campo, ou seja, possíveis tendências, além 

de definições importantes. Nesse contexto, a Tabela 3 mostra os dez artigos mais citados, com 

publicações a partir de 1993, o que evidencia que o campo se mostra em construção.  
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Tabela 3 – Os dez artigos mais citados publicados entre 1969 e 2022  recuperados da base de dados Scopus. 

ID Título Autores Ano Periódico Cit. 

423 
Bricolage versus breakthrough: Distributed and 

embedded agency in technology entrepreneurship 
Garud R., Karnøe P. 2003 Research Policy 951 

424 

The product market and the market for "ideas": 

Commercialization strategies for technology 

entrepreneurs 

Gans J.S., Stern S. 2003 Research Policy 688 

452 
Environment, corporate entrepreneurship, and financial 

performance: A taxonomic approach 
Zahra S.A. 1993 Journal of Business Venturing 627 

410 
The industrial dynamics of Open Innovation - Evidence 

from the transformation of consumer electronics 

Christensen J.F., 

Olesen M.H., Kjær 

J.S. 

2005 Research Policy 440 

372 
What do business models do? Innovation devices in 

technology entrepreneurship 

Doganova L., 

Eyquem-Renault M. 
2009 Research Policy 415 

162 
China's manufacturing locus in 2025: With a comparison 

of “Made-in-China 2025” and “Industry 4.0” 
Li L. 2018 

Technological Forecasting and Social 

Change 
347 

416 

When do incumbents learn from entrepreneurial 

ventures? Corporate venture capital and investing firm 

innovation rates 

Dushnitsky G., Lenox 

M.J. 
2005 Research Policy 324 

390 
Technology entrepreneurs' human capital and its effects 

on innovation radicalness 

Marvel M.R., 

Lumpkin G.T. 
2007 Entrepreneurship: Theory and Practice 320 

437 
Explaining the international intensity and global 

diversity of early-stage technology-based firms 

Preece S.B., Miles G., 

Baetz M.C. 
1999 Journal of Business Venturing 262 

421 
Regional transformation through technological 

entrepreneurship 
Venkataraman S. 2004 Journal of Business Venturing 253 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da Scopus  

  

Destes resultados, apenas o estudo de Garud e Karnoe (2003) e o de Venkataraman (2004) foram também identificados no estudo 

bibliométrico de  Majdouline et al. (2022). Essa diferença pode ser atribuída à diferença na base de dados, como também ao fato de os autores 

terem utilizado outros termos de busca, o que dispersou a produção obtida por eles, desviando em parte o foco específico do empreendedorismo 

tecnológico.  

 



 

 

4.2 Análise de redes 

 

A análise de rede visa identificar os tópicos de pesquisa estabelecidos e emergentes com 

base nas cocitações dos autores. Identificar os estudiosos influentes dentro dos clusters revela 

os principais campos de estudo cobertos por esses pesquisadores. A relação de coocorrência 

entre palavras-chave é determinada pelo número de vezes em que ambas ocorrem juntas no 

título das publicações, no resumo ou na lista de palavras-chave (Perianes-Rodriguez, Waltman, 

& van Eck, 2016). A análise da rede de coocorrência de palavras-chave evidencia a relação 

entre si e com outros termos. A rede  foi formada com palavras-chave com no mínimo 5 

ocorrências, resultando em 31 palavras-chave, distribuídas em sete  clusters (Figura 4). 
 

Figura 4 – Mapa* de coocorrência de palavras-chave mais utilizadas dos artigos  

 

*Mapa gerado por VOSviewer v.1.6.17. 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da Scopus   

 

O primeiro cluster (cor vermelha) agrupou 7 palavras-chave, sendo as palavras com 

maior ocorrência foram: entrepreneurship, technological entrepreneurship, academic 

entrepreneurship. Esse conjunto sugere pesquisas que contribuam com a discussão sobre 

empreendedorismo tecnológico na academia. O cluster dois (cor verde) reuniu 6 palavras-

chave: technology entrepreneurship, entrepreneuschip education, technology commercial, 

technology policy, human capital e technology transference. O cluster três (cor azul) foi 

constituído por 5 palavras-chave, sendo as mais citadas: venture capital, busines model, 

commercialization. Esse conjunto sugere pesquisas que abordam as relações entre modelos de 

negócio e empreendedorismo, com perspectiva de mercado. o quarto cluster (cor amarelo) 

integra 4 palavras-chave, com evidência para: China, innovation policy e performance. O quinto 

cluster (cor lilás) reúne 3 palavras-chave, nanotechnology, intelectual property e economic 

development. O cluster seis (cor azul claro) é composto por 3 palavras-chave, sendo elas: 



 

 

innovation, startups e entrepreneurial ecosystem. Essas palavras sugerem pesquisas que 

abordem relações entre ecossistemas de empreendedorismo e a inovação, a partir do fomento 

de startups. Por fim, o sétimo cluster (cor laranja) é formado por duas palavras-chave, ecosystem 

e technology. A rede de coocorrência proporciona a visualização não apenas para expor os 

padrões e tópicos importantes sobre o tema no passado, mas também pode contribuir revelando 

áreas de pesquisa em potencial ou negligenciadas. 

Em seguida, foi realizada a análise de cocitação. Esta pode ser usada para explorar a 

relação entre autores, tópicos e periódicos (Mishra et al., 2016). Em uma análise de cocitações, 

a relação entre os pesquisadores é determinada com base na quantidade com que são citados 

nas mesmas publicações. Quanto mais dois autores são referenciados nas mesmas publicações, 

maior será sua relação (Perianes-Rodriguez., 2016). O mapa (Figura 5) revela as cocitações 

entre autores, considerando parâmetro de corte o número de 30 cocitações por autor, plotando 

um mapa com 111 pesquisadores distribuídos em 5 clusters. 
 

Figura 5 – Mapa* de cocitações de autores. 

 
*Mapa gerado por VOSviewer v.1.6.17. 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da Scopus   

 

O primeiro cluster (cor vermelha) foi formado por 38 autores, sendo os mais relevantes, 

nesta ordem: Shane, Scott e  Venkataraman,. Sankaran As investigações realizadas têm como 

centro e empreendedorismo em diferentes contextos, com foco na oportunidade e inovação. O 

segundo cluster (cor verde) constitui-se com 31 autores, evidenciando-se os mais citados como: 

Kathlemn Eisenhardt e Josh Lerner. As temáticas abordadas por esses autores envolvem 

aspectos tais como empreendedorismo sobre capital de risco e responsabilidade social. Em 

seguida, o terceiro cluster (cor azul) agrupou19 autores, os mais citados: Mike Wright, Donal 

Siegel e Henry Etzkowitz. As pesquisas destes autores se concentram no empreendedorismo 

nas dimensões de transferência de tecnologia, acadêmico e inovação. O quarto cluster (cor 

amarela) agrupou 19 autores, os mais citados: David Audretsch e Zoltan J. Acs. As pesquisas 



 

 

destes autores se referem ao empreendedorismo, economia, desenvolvimento econômico e 

pequenas empresas. Por fim, o quinto cluster (cor lilás) agrupou10 autores, os mais citados: 

Steven Walsh e Rainer Harms. As temáticas de pesquisa envolvem tecnologia empreendedora, 

tecnologia emergente e gestão. Os resultados do mapa mostram que os autores do campo do 

Empreendedorismo (Shane, Venkataraman, Audretrch, Zoltan, Acs, por exemplo) e os do 

campo da inovação (Etzkowitz, Siegel, por exemplo), são os mais citados nos estudos de 

Empreendedorismo Tecnológico.  

Buscando compreender temáticas emergentes e correlacionadas ao Empreendedorismo 

tecnológico, foi realizada uma análise das palavras-chave numa visão temporal (Figura 6). Essa 

evidenciação buscou na literatura seminal em tela, a partir das palavras-chave minerar 

expressões emergentes.  

 
Figura 6 – Mapa das expressões emergentes a partir das palavras-chave 

 
 
Mapa gerado por VOSviewer v.1.6.17. 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da Scopus   

Ao analisar as expressões plotadas, observa-se que ecosystem, entrepreneurial 

ecosystem, entrepreneuschip education e startups, aparecem como temas com maior presença 

a partir do ano de 2017. Observa-se que a discussão em torno da temática do Empreendedorismo 

Tecnológico se acentua em meados de 2016 (Figura 1), o que corrobora com a rede em análise, 

permite ainda observar que a discussão se interconecta como a inovação, transferência de 

tecnologia e propriedade intelectual. Ao analisar as correlação entre as palavras-chave 

evidenciadas numa visão temporal, associado aos sete clusters (Figura 4), Godói-de-Sousa e 

Lopes (2016) inferem que a universidade pode ser um lugar onde se produza novos 

conhecimentos, que tem a base para a criação de novos produtos. Etzkowitz (2004) atribui às 

universidades empreendedoras a capacidade de criar novos conhecimentos e transferi-los às 

empresas de forma que sejam úteis a ambas.  



 

 

Majdouline  et al. (2022), salientam a contínua tensão entre empreendedorismo e a 

perspectiva tecnológica. Nesta pesquisa, constatou-se que os campos empreendedorismo e 

inovação se entrecruzam na discussão do empreendedorismo tecnológico, por meio de 

cocitações de autores e de palavras chaves. Para melhor compreender a face empreendedora do 

empreendedorismo tecnológico estudos futuros podem focar o empreendedorismo tecnológico 

na perspectiva de processo (Fisher, 2012), trazendo insights sobre abordagens predominantes, 

como, por exemplo, causation, effectuation e bricolagem (Fisher (2012).  

Outra abordagem de estudos é recomendada por Whrigt et al (2007), com foco na 

interseção entre os campos de empreendedorismo tecnológico e empreendedorismo social, a 

fim de explicar como empreendedores tecnológicos podem contribuir para melhoria do bem-

estar social. Neste sentido, estudos sobre empreendedorismo tecnológico voltado a inovações 

sociais mostram-se promissores para explicar essa dinâmica.   

Whrigt et al (2007) salientam também a necessidade de estudos que expliquem a 

dinâmica de crescimento de spin-offs baseadas em tecnologia. Vale lembrar que estudos sobre 

a mortalidade dessas empresas são reduzidos e podem ser importantes para explicar a dinâmica 

de ação desses empreendimentos e as respostas do ambiente à oferta de seus produtos. Ainda 

com base em Whrigt et al (2007), estudos em empreendedorismo tecnológico podem enriquecer 

o campo a partir de abordagens com repatriados, o que tem sido realizado na China e que tem 

demonstrado a relevância desse capital humano para os parques tecnológicos de seu território.  
 

5 Considerações Finais 

 

 Este estudo teve como objetivo mapear a produção científica sobre empreendedorismo 

tecnológico, a fim de compreender a evolução do campo, bem como identificar lacunas e/ou 

perspectivas para novos estudos.  

Os resultados mostraram que a produção de artigos se apresenta ascendente nos últimos 

cinco anos. O maior número de artigos publicados nos anos foi 2021, com 53 registros. Os 465 

documentos que constituem a base de dados estão distribuídos em 255 fontes de publicação, o 

que evidencia a dispersão da pesquisa no campo. Os periódicos que concentram  a maior 

quantidade de publicações são Technological Forecasting and Social Change e Journal of 

Technology Transfer. Dentre os artigos mais citados das publicações em análise se destacam os 

autores: Garud & Karnøe (2003); Gans & Stern (2003); Zahra (1993); Christensen, Olesen & 

Kjær J.S. (2005). 

Por meio do mapeamento de redes, de coocorrência de palavras-chave e de cocitação 

efetuou-se análises que mostram os termos mais utilizados divididos nos sete clusters 

identificados, conforme segue: entrepreneurship, technological entrepreneurship, academic 

entrepreneurship (cluster 1); technology entrepreneurship, entrepreneuschip education, 

technology commercial, technology policy, human capital e technology transference (cluster 

2); venture capital, busines model, commercialization (cluster 3); China, innovation policy e 

performance (cluster 4); nanotechnology, intelectual property e economic development (cluster 

5);  innovation, startups e entrepreneurial ecosystem (cluster 6); e, ecosystem e technology 

(cluster 7). Nos últimos anos, pesquisas têm focado em empreendedorismo acadêmico, 

empreendedorismo tecnológico, startups e ecossistemas. 

Por meio das redes de cocitação, foi possível identificar similaridades entre os 

pesquisadores, visto que os artigos analisados foram organizados em cinco clusters com 

destaque para os seguintes autores: Shane, Scott e Venkataraman, Sankaran (cluster 1); 

Kathlemn Eisenhardt e Josh Lerner (cluster 2); Mike Wright, Donal Siegel e Henry Etzkowitz 

(cluster 3); David Audretsch e Zoltan J. Acs. (cluster 4);  Steven Walsh e Rainer Harms (cluster 



 

 

5).  Os resultados do mapa mostram que os autores do campo do Empreendedorismo (Shane, 

Venkataraman, Audretch, Zoltan, Acs, por exemplo) e os do campo da inovação (Etzkowitz, 

Siegel, por exemplo), são os mais citados nos estudos de Empreendedorismo Tecnológico.  

Em síntese, os resultados deste estudo fornecem uma compreensão panorâmica das 

pesquisas sobre empreendedorismo tecnológico, permitindo identificar condutores, temas, 

autores e periódicos centrais para o campo. Além disso, ao evidenciar as palavras-chave com 

maior número de coocorências e sua evolução ao longo do tempo, o estudo permite identificar 

temas centrais e recentes que cercam o empreendedorismo tecnológico. 

Como limitações deste estudo ressalta-se a reduzida utilização de análises qualitativas 

dos dados coletados e na utilização de uma única base de dados, não obstante sua 

representatividade no campo da literatura científica revisada por pares. Futuros estudos podem 

focar em análises de conteúdo dos textos na íntegra, o que poderá revelar novas interrelações. 

Sugere-se ainda que estudos futuros explorem a produção científica do empreendedorismo 

acadêmico, a fim de comparar os resultados com os deste estudo e verificar possíveis interfaces 

entre os temas.   
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O PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA E DE 

INOVAÇÃO: UMA ANÁLISE SISTÊMICA DOS 

INTERVENIENTES DA INTERAÇÃO UNIVERSIDADE-

EMPRESA 
 

RESUMO 

 

O processo de transferência tecnológica e de inovação está diretamente ligado ao conhecimento, 

portanto, as universidades desempenham papel importante no processo, possibilitando o 

compartilhamento do conhecimento científico e geração de inovação. No Brasil, a interação 

universidade-empresa vem se intensificando devido à crescente necessidade de inovação por 

intermédio da transferência do conhecimento. Para melhor entendimento da interação firmada 

por esses agentes, objetiva-se identificar os intervenientes do processo de transferência 

tecnológica na interação universidade-empresa e demonstrar, sistemicamente, as características 

dos estudos relacionados ao tema. A pesquisa se caracteriza como descritiva e exploratória 

mediante uma revisão bibliográfica da literatura e análise lexical. Para tanto, será utilizado o 

software Iramuteq, por meio da identificação de grupos de palavras-chave relativos à inovação, 

transferência tecnológica e universidade-empresa nas bases de dados: SPELL, SCIELO e 

Periódicos CAPES. Verificou-se que o processo de transferência tecnológica na interação 

universidade-empresa caracteriza-se pela presença tanto de barreiras como de benefícios dentro 

do processo de interação. 
 
Palavras-chave: universidade-empresa; transferência tecnológica; inovação.

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O processo de inovação encontra-se intrinsecamente ligado ao conhecimento, seja este 

no contexto empresarial ou acadêmico. E, um dos aspectos essenciais para a competitividade e 

desenvolvimento científico, tecnológico e também econômico é a capacidade de geração de 

inovações pelos países. O papel da pesquisa acadêmica no processo inovativo é dinâmico, sendo 

mais ou menos intenso em determinadas etapas, além de distinto e específico nos setores da 

economia (CALIARI, RAPINI, 2017; HAASE; ARAÚJO; DIAS, 2005; LOBOSCO; 

MORAES, MACCARI, 2010). 

No Brasil, as universidades desempenham papel importante nas pesquisas e inovações 

científicas. Para Haase, Araújo e Dias (2005), além do ensino, a função da universidade estende-

se à produção e divulgação de resultados de pesquisa básica e aplicada. Por isso, as 

universidades são consideradas tradicionalmente como fonte principal de inovações e mudança 

tecnológica (LOBOSCO; MORAES, MACCARI, 2010). A interação universidade-empresa 

possibilita que pesquisas tenham resultados bilaterais, entre estas a inovação. A universidade é 

responsável pela geração de conhecimento, enquanto as empresas pela transformação do 

conhecimento gerado em novas tecnologias, fornecendo questões científicas para o meio 

acadêmico e tendo como consequência um ciclo que se retroalimenta (DIAS et al.; 2018).  
A interação universidade-empresa se baseia em uma cooperação entre instituições com 

objetivos semelhantes. A transferência de tecnologia pode se dar por diversos meios como 

pesquisas conjuntas, prestação de serviços, consultorias, criação de novas empresas – spin-offs 



 

   

 

e o licenciamento de patentes. Em processo ainda incipiente, as patentes têm se mostrado como 

um instrumento eficaz para o processo de transferência de tecnologia, pelo qual a universidade 

detém direitos de propriedade de seus inventos e, ao mesmo tempo, licencia e transferir 

tecnologias para o setor produtivo (GARNICA; TORKOMIAN, 2005).  

Este processo de interação não é algo que acontece de forma simples, dificuldades 

diversas permeiam esta interação, tais como, preconceitos e diferenças de valores, objetivos e 

cultura organizacional. Os vários tipos de conflitos são inerentes aos objetivos dessas 

instituições, as universidades são entidades sem fins lucrativos, cuja missão é integrar o ensino, 

a pesquisa e a extensão, formar recursos humanos e realizar pesquisas de caráter 

prioritariamente exploratórias, com total liberdade para escolha dos temas, que complementam 

o ensino e aumentam o nível geral de conhecimentos. Do outro lado, empresas buscam gerar 

lucros para que possam cumprir sua função social de criar empregos e contribuir para o 

desenvolvimento do país, propiciando aos acionistas retornos sobre seus investimentos. 

Equalizar esta interação é pressuposto básico para que aconteça uma sinergia entre estes atores 

e seus anseios, propiciando a ambos atingirem seus objetivos básicos.  

Os benefícios da interação universidade-empresa não são apenas às universidades e às 

empresas, mas também para o desenvolvimento regional por meio de impactos direitos – 

dinamismo da economia local – e indiretos – difusão e construção de conhecimento, sendo a 

universidade um importante ator, ao lado de outros atores, para o crescimento econômico 

(CARDOSO et al.; 2018). Assim sendo, o problema da pesquisa resume-se na seguinte questão: 

como se caracteriza o processo de transferência tecnológica na interação universidade-empresa? 

Portanto, este estudo tem como objetivo identificar os intervenientes do processo de 

transferência tecnológica na interação universidade-empresa e demonstrar, sistemicamente, as 

características dos estudos relacionados ao tema.  Os objetivos específicos são: analisar a 

produção científica sobre a gestão da inovação e transferência tecnológica; demonstrar a 

interação desses dois agentes que são objeto dessa pesquisa; apresentar os mecanismos 

utilizados para a interação e os modelos adotados; realizar análise lexical mediante a utilização 

do software Iramuteq para identificação das classes de palavras e suas interligações. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

2.1 A inovação e o processo de transferência tecnológica 

 
Embora a inovação e a tecnologia sejam ligadas, não são necessariamente sinônimas 

(CYSNE, 2005). A inovação é um processo contínuo de implantação de ideias criativas dentro 

de uma instituição em vista de melhorias operacionais, processuais e gerenciais (MIRANDA; 

FIGUEIREDO, 2011). Segundo Gomes et al (2014) a inovação depende da interação seja dos 

próprios colaboradores ou de pessoas que irão participar de pesquisas para a elaboração de um 

novo segmento. Contudo, nem sempre a inovação está atrelada a uma tecnologia, mas sim a 

aquilo que os envolvidos percebem como novo (SPENCE, 1994). 

O processo de transferência tecnológica depende do grau de capacidade de assimilação 

e dominação dos procedimentos e equipamentos oriundos de uma empresa, sendo um processo 

composto tanto por quem detém a tecnologia, como de seu contratante, cuja finalidade é a 

utilização do conhecimento provido por esses detentores (PICININ; KOVALESKI; 

PEDROSO, 2011) para obtenção de vantagens competitivas dentro do mercado (HEMAIS; 

BARROS; ROSA, 2004). Dessa forma, uma tecnologia pode ser expressada de maneira 



 

   

 

tangível, por meio de um produto tecnológico, de maneira intangível, pelo próprio processo 

tecnológico, ou a junção dos dois (CYSNE, 2005). 

 No sentido de inovação tecnológica, Valeriano (1998; apud LIMA, 2004) expressa que 

o processo de transferência tecnológica significa o conjunto de informações detentoras de um 

indivíduo ou grupo que é transmitido com o intuito de ser utilizado no processo produtivo ou 

no auxílio de fornecimento do serviço. Além disso, mais do que uma estratégia de mercado que 

visa a acumulação de capital, a inovação tecnológica possibilita maior desenvolvimento 

econômico. Portanto, é um trabalho complexo, dinâmico e que envolve atores sociais, 

tecnológicos e econômicos, como também pesquisadores, organizações e governos (CYSNE, 

2005). 

O Brasil, para Albuquerque (1996), está inserido na categoria de país que ainda possuem 

uma estrutura mínima de infraestrutura científica tecnológica, que quase não beneficia no 

avanço econômico do país, caracterizando-se pela falta de políticas voltadas às articulações que 

promovem ciência, tecnologia e inovação (CLOSS; FERREIRA, 2012). Entretanto, essa visão 

começa a ser alterada a partir dos anos 2000 com a criação de diversas ferramentas voltadas ao 

incentivo da inovação das organizações (CIRANI et al, 2016), como a Lei de Inovação 

(BRASIL, 2004). Tal lei estipula, em seu artigo segundo, a regulamentação das Instituições 

Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT), dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) e 

das Incubadoras de Empresas. Possibilitando, dessa forma, maior aproximação das 

universidades, institutos de pesquisas e empresas (ROSA; FREGA, 2017). Essa interação 

empresarial, junto às instituições públicas de pesquisas, configura elemento essencial de 

formação e propagação da inovação (GARCIA; BACIC; OLIVEIRA, 2020). 

 

2.2 Interação universidade-empresa  

 

A relação estabelecida entre as universidades e empresas pode ser descrita como um 

processo de estabelecimento, compartilhamento e aplicação do conhecimento, com o intuito de 

gerar benefícios às organizações participantes desse mecanismo (DINIZ; CRUZ; CORREIA, 

2018). Ferreira, Sória e Closs (2012) definem essa interação como um modelo interinstitucional 

com naturezas distintas, bem como finalidades e formatos divergentes. Nesse sentido, a 

interação universidade-empresa representam importantes instrumentos de geração de ciência e 

tecnologia de uma nação e permitem maior investimento na criação de novas tecnologias que 

promovam tanto o destaque competitivo e maior ampliação do conhecimento científico do país, 

devido a repartição de seus custos e riscos entre esses dois agentes (SEGATTO-MENDES, 

2001). 

 Por serem amplos campos de conhecimentos e de extrema relevância, as universidades 

desempenham um papel de provedora da inovação, suprindo os anseios industriais no que diz 

respeito ao atingimento da inovação empresarial (KLEVORICK et al., 1995). Evidenciando, 

assim, a importância do papel das universidades como agentes de desenvolvimento econômico 

regional e, principalmente, como ativos que contribuem para a geração de novos conhecimentos 

(SEGATTO-MENDES; MENDES, 2006). Portanto, a utilização do conhecimento oriundo das 

universidades representa rica fonte de informação que possibilitam a criação de novas 

tecnologias, resultando em uma fonte capacitada de transferência tecnológica ao setor 

produtivo, atingindo um patamar superior às demais instituições brasileiras (GARNICA; 

TORKOMIAN, 2009).  

Do ponto de vista empresarial, sobretudo a partir da introdução de novos concorrentes, 



 

   

 

na década de 90, no mercado nacional com perspectivas altas e produtos de qualidade superior, 

o cenário mudava exigindo novos arranjos para adequação de seus produtos e serviços a fim de 

possibilitar maior desenvolvimento e vantagens competitivas (ZANLUCHI; GONÇALO, 

2007). Entre os motivos de vínculo das empresas com as universidades se encontram devido ao 

custo da pesquisa ser associado às posições competitivas vantajosas no mercado concorrente, 

pela inovação ser atingida de forma superior aos outros métodos de transferência tecnológica 

culminando em resultados mais rápidos em períodos de tempo menores e, por fim, pela 

necessidade de compartilhar as pesquisas com entidades já incluídas em planos governamentais 

de financiamento (GARCIA et al, 2020).   

Como todo processo que envolve mais de uma agente, a relação estabelecida entre os 

institutos de pesquisa e as instituições empresariais sujeita-se, concomitantemente, às barreiras 

e benefícios. Noveli e Segatto (2012) definem barreiras como condições agravantes do processo 

de interação U-E, causadoras de conflitos que impedem a linearidade do processo. Assim, 

Segatto (1996) identifica algumas barreiras relacionadas à busca do conhecimento universitário 

baseado na ciência básica e não propriamente em conhecimentos com perspectivas ao 

desenvolvimento e produção de bens comercializáveis. A questão de tempo também é bem 

presente no ponto de vista das universidades, já que é um processo que envolve observação para 

identificar o quanto será prolongado, diferentemente das empresas que esperam resultados 

imediatos e precisos. Outros entraves, segundo a literatura, é a administração desses dois 

agentes serem tão dessemelhante, ao passo que as universidades empenham-se nas carências 

sociais e as empresas objetivam a satisfação de seus proprietários, fundada no lucro, onde a 

expressão “tempo é dinheiro" se sobressai diante as incertezas de investimento nesse processo.  

As principais barreiras a serem superadas se encontram na intensa burocratização das 

universidades, com projetos e na discrepância do conhecimento universitário comparado ao 

conhecimento empresarial (GARCIA; RAPINI; CÁRIO, 2018). Alvim (1998) determina que 

os gargalos presentes nas universidades se dão pela falta de estímulo referente aos trabalhos de 

cunho tecnológico realizados pelos pesquisadores junto às empresas, devido às avaliações 

internas que deixam de relevar esses estudos. Além disso, até então há o papel do Estado como 

financiador das atividades realizadas pelos pesquisadores como forma de garantir a autonomia 

e liberdade de publicação desses profissionais, sendo sujeitos a influência política e greves 

ocasionais. Por fim, outro dificultador dessa relação se pousa na falta de experiência dos 

acadêmicos referente ao setor produtivo, havendo, dessa forma, dificuldade de entender as 

necessidades e problemas do meio empresarial. A superação das barreiras oriundas das 

universidades, ou pelo menos uma parcela delas, se dá devido a crescente de profissionais 

capacitados e especializados que compõem o ambiente empresarial, os quais possuem 

habilidades de estabelecer vínculos com fontes externas de conhecimento (GARCIA; RAPINI; 

CÁRIO, 2018) 

Na perspectiva empresarial, Alvim (1998) também identifica seus principais gargalos. 

Embora esse comportamento venha diminuindo no decorrer dos tempos, as empresas atribuem 

pouca importância à tecnologia como ferramenta para seu planejamento estratégico, 

principalmente as de pequeno porte. Outro interveniente vincula-se ao quadro de profissionais, 

os quais não possuem competências suficientes para a incorporação de novas tecnologias na 

empresa, deixando de criar uma capacidade satisfatória para tal. Além disso, devido à 

rentabilidade dos licenciamentos e sua rapidez, é mais viável a incorporação destes, comparado 

ao desenvolvimento de tecnologias próprias, bem como há, em muitas empresas, falta de 

planejamento ou recursos financeiros para firmar parcerias com as universidades. Portanto, as 



 

   

 

firmas poucos se interessam com o potencial proveniente das universidades, de maneira que 

não percebem os benefícios que elas acarretam, predominando, assim, uma visão empresarial 

voltada à universidade como entidade isolada da sociedade, vivendo seu próprio mundo irreal 

e bem diferente do empresarial. Dificultando, dessa forma, a interação universidade-empresa.  

Arza (2010) relata que tanto as empresas como as universidades possuem uma relação 

de mútuo benefício, havendo benefícios intelectuais e econômicos para as universidades e 

benefícios que venham a contribuir para estratégias de inovação ou resolver problemas a curto 

prazo das empresas. No contexto brasileiro, Rapini (2009) descreve que, de acordo com grupos 

de pesquisas de universidades, há três vantagens estritamente relacionadas às atividades 

acadêmicas: novos projetos de pesquisa, formação de recursos humanos e estudantes e a 

elaboração de teses e dissertações. Garcia, Rapini e Cário (2018) alegam que os resultados e 

benefícios criados por esta interação indicam que a motivação se encontra na expansão da 

produtividade acadêmica, resultando em maior confiabilidade e aumento na capacidade de 

produção de suas pesquisas. 

Para as empresas, segundo Arza (2010), a interação junto às universidades possibilita a 

execução de estratégias de inovação visando o atingimento de resultados inovadores e afastando 

problemas presentes nas indústrias provenientes da falta de combinação tecnológica próprias. 

Além disso, há a ampliação das atividades desenvolvidas pela produção das empresas, 

proporcionando um período reduzido para solucionar problemas reais. Fernandes et al. (2010) 

classificam os benefícios para as empresas, no contexto brasileiro, em três graus: o primeiro 

refere-se a realização de teses, visto como o principal benefício entre as atividades de produção, 

o segundo é a utilização dos conhecimentos pertencentes às universidades e, por fim, benefícios 

relacionados a atividades inovadoras, isto é, a transferência de tecnologia das universidades, 

encontra-se em terceiro lugar. Redução de custos e riscos envolvidos em projetos e P&D, acesso 

a novos conhecimentos desenvolvidos no ambiente acadêmico, identificação de alunos para 

possíveis recrutamentos e resolução de problemas técnicos que geram a necessidade de 

pesquisa, são benefícios apontados por Segatto (1996). 

 
Quadro 1 – Barreiras e Benefícios da interação universidade-empresa 

 Universidades Empresas 

Barreiras  

- Burocratização; 
- Falta de estímulos e relevância dos estudos 

pelas empresas; 
- Influência política e greves devido ao 

financiamento ser oriundo do Estado; 
- Falta de experiências sobre o setor produtivo 

- Pouca importância a tecnologia como ferramenta 

de planejamento; 
- Quadro de profissionais sem competências para 

incorporação das novas tecnologias; 
- Falta de planejamento e recursos financeiros; 
- Visão de universidade como entidade isolada, 

irreal, diferentemente da empresarial 

   

Benefícios 

- Intelectuais e econômicos; 
- Expansão da produtividade, gerando maior 

confiabilidade; 

- Novos projetos de pesquisas; 

- Formação de recursos humanos; 
- Elaboração de teses e dissertações frutos de 

pesquisa desenvolvida na interação 

- Resolução de problemas a curto prazo; 
- Ampliação de atividades; 
- Atividades inovadoras a partir do conhecimento 

das universidades; 
- Redução de custos e riscos envolvidos a P&D; 
- Identificação de alunos para possíveis 

recrutamentos, mão de obra qualificada. 

  
Fonte: elaboração própria a partir de Alvim (1998) e Garcia, Rapini e Cário (2018), Arza (2010), Rapini (2009), 

Garcia, Rapini e Cário (2018), Fernandes et al. (2010), Segatto (1996) 



 

   

 

 

A necessidade da união universidade-empresa torna-se evidente apesar das barreiras 

existentes (SEGATTO, 1996). Dessa forma, a universidade exercendo seu tradicional papel de 

geração e difusão do conhecimento e inovações, em vista de agregar as necessidade e demandas 

da sociedade, resulta em um ambiente de mútua dependência, o qual a empresa também está 

inserido. Já que empresas detêm logística para a criação de novos produtos com vocação para 

a comercialização, e buscam na pesquisa provenientes das universidades competências 

fundamentadas no conhecimento científico (CLOSS; FERREIRA, 2010). 

 

2.2.1 Mecanismos de transferência tecnológica U-E 
 

A interação-universidade empresa é fator crucial para a geração e absorção de novos 

conhecimentos. Porém, essa interação não ocorre de maneira espontânea devido às estruturas 

institucionais serem divergentes e suas motivações assimétricas (FRIGIOLI; PORTO, 2006). 

Nesse sentido, o ambiente para a transferência tecnológica entre universidade-empresa deve ser 

adequado, com objetivos acerca do desejo de cada ator e o que desejem realizar juntos (PORTO, 

2001). Daí a necessidade de mecanismos que garantam a transferência de tecnologias e 

promovam a inovação (FRIGIOLI; PORTO, 2006; FRACASSO; SANTOS, 1992). 

Em pesquisa realizada com intuito de analisar as relações estabelecidas entre as 

universidades e empresas no Brasil, mediante dois surveys que entrevistaram, de um lado, 

líderes de pesquisas e, de outro, empresas que se relacionam com universidades, Garcia; Rapini 

e Cário (2018) identificam as principais formas de interação e mecanismos de financiamento. 

Do ponto de vista dos pesquisadores as formas de relacionamento mais importantes se 

sobressaem o P&D colaborativo, a consultoria e os treinamentos e cursos, num patamar inferior 

situam-se as avaliações técnicas e estudos de viabilidade, o P&D complementar e a 

transferência tecnológica. Além disso, identificaram os canais de transferências de 

conhecimentos mais importantes para as empresas: as publicações, os contratos de pesquisa, os 

congressos e seminários e o treinamento de pessoal. Já para as empresas, a pesquisa conjunta, 

publicações, contratação de pessoal, conferências e trocas informais, superam por boa margem 

os instrumentos usuais de transferência de tecnologia, isto é, o licenciamento, incubadoras, 

parques tecnológicos e spin-offs. Partindo em outra direção, tanto as universidades como os 

institutos de pesquisas são poucos citados nas indústrias que detém grande aparato tecnológico 

e que estão inseridas no meio da informação e comunicação.  

Portanto, pode-se observar uma grande variedade de canais que viabilizam a 

transferência tecnológica na relação universidade-empresa (MIKOSZ; LIMA, 2018). 

Licitações, conferências, pesquisa de contrato, patentes, spin-offs, artigos científicos, 

congressos, projetos de P&D, financiamento de projetos, consultorias, uso compartilhado de 

instalações e equipamentos, intercâmbio, projetos de final de curso de graduação apoiados na 

empresa, são exemplos desses mecanismos de interação (BEKKERS; FREITAS, 2008; LIMA 

2004).  

 

2.2.2   Modelos de relação universidade-empresa-governo 
 

Devido às inúmeras evoluções no decorrer do tempo, houveram transformações dos 

modelos de relação entre as universidades, o setor produtivo e o governo, principalmente no 

que concerne ao papel de importância das universidades para com o meio público e seu 



 

   

 

desenvolvimento, além de ser a responsável pela indução da relação empresa-governo 

(MIKOSZ; LIMA, 2018; ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000). Isto posto, questionamentos 

acerca do melhor caminho a seguir para estabelecimento relacional com esses agentes, minando 

conflitos e adequando-se aos melhorados sistemas de inovação, apresentam-se três modelos: 

modelo estatista ou estático, o modelo laissez-faire (livre mercado) e o modelo da hélice tríplice 

(ETZKOWITZ; ZHOU, 2017; ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000). 

No modelo estadista (ou hélice tríplice I), Etzkowitz e Zhou (2017) determinam que o 

governo é o elemento central da interação, o qual possui o papel de controlar e coordenar a 

relação entre a academia e a indústria, sendo esses partes subordinadas ao Estado por não 

possuírem um arranjo institucional alicerçado no controle e rigidez decisiva. Era um modelo 

estático que privilegiava o estado-nação passando a direcionar as relações estabelecidas por 

esses dois outros agentes. Assim, não se preocupava com a questão da inovação e a universidade 

era desencorajada por consequência da falta de margem para iniciativas desse fim, onde a 

coordenação burocrática volta-se a centralizar as ideias oriundas do topo hierárquico, assolando 

ideias dos escalões mais baixos (PRESTES et al, 2017; ETZKOWITZ, 2017). 

O segundo modelo de hélice tríplice, o chamado laissez-faire, diferentemente do 

anterior, o governo passa a ser o incentivador da universidade e indústria, os quais não mais 

possuem uma relação, além de limitar-se a casos de “falhas de mercado” que podem ocasionar 

a inexistência de uma atividade ou quando uma atividade não possa ser fornecida pelo mercado 

(DORNELES; MARQUES, 2016; ETZKOWITZ, 2017). Consiste, assim, na separação e 

classificação dessas esferas institucionais com maciças divisões de fronteiras, ao passo que são 

sobrepostas, podendo haver atuação de uma esfera dentro da outra a fim de constituir uma 

relação produtiva (ETZKOWITZ, 2003; 2013). Aqui as universidades desempenham papel de 

provedora de pesquisas e formadora de capital humano treinado, que fornece à indústria 

conhecimentos. A indústria encarrega-se de providenciar esses conhecimentos de forma útil a 

garantir vantagens ao negócio e se alavancar na competição de mercado.  

A Hélice Tríplice ou Tripla Hélice é constituída pelas interações entre as universidades-

empresas-governo, alicerçadas na inovação e no empreendedorismo, além de serem esteio para 

o crescimento socioeconômico fundamentado nos conhecimentos científicos. Tem-se aqui a 

universidade como motor da economia pautada no conhecimento e na formação de três espaços: 

do conhecimento, do consenso e espaço de inovação (ETZKOWITZ; ZHOU, 2017). De acordo 

com Etzkowitz e Mc-Mello (2005), a indústria desempenha papel de lócus de produção, ou seja, 

o palco dos estudos voltados ao seu processo de inovação; o governo exerce a função de 

responsável legal, garantindo as interações e trocas estáveis entre as indústria-universidade. Há 

dois indicadores que caracterizam o desenvolvimento da Hélice Tríplice, a capitalização do 

conhecimento e a busca pelo desenvolvimento regional, sendo este último a terceira missão das 

universidades (SEGATTO-MENDES; MENDES, 2006).  

 



 

   

 

Figura 1 –Modelo Estadista            Figura 2 – Modelo laissez-faire 

Figura 3 – Modelo hélice tríplice 

Fonte: Etzkowitz (2017). 

 

3 METODOLOGIA  

 

A pesquisa se caracteriza como descritiva e exploratória cuja abordagem de análise é 

quali-quantitativa mediante uma revisão bibliográfica da literatura e utilização do software 

Iramuteq. Por meio da identificação de grupos de palavras-chave relativos à inovação, 

transferência tecnológica e universidade-empresa nas bases de dados: SPELL, SCIELO e 

Periódicos CAPES. Além disso, outros materiais bibliográficos foram acrescentados como 

livros, dissertações e artigos. Pretende-se compreender as distintas abordagens relacionadas à 

transferência tecnológica e à interação universidade-empresa, bem como entender a maneira 

que ocorre o processo de transferência e, sobretudo, os intervenientes que permeiam a relação 

supracitada. 

Silverman (2009) argumenta que a aproximação de pesquisas qualitativas com as 

quantitativas pode configurar maior completude, além de viabilizar os resultados. Isto posto, há 

a chamada “análise de conteúdo” que ganhou espaço a partir do século XX tem a finalidade de 

apresentar, de uma forma quantitativa e qualitativa, criticamente o que é exposto, seja nos 

livros, teses, artigos ou jornais, sendo um instrumento metodológico capaz de se aplicar em 

diferentes discursos (CAMPOS, 2004; BALDIN, 2011).  

Para que haja tal análise, o uso de softwares informáticos tem sido cada vez mais 

utilizados nas pesquisas, sobretudo nas áreas mencionadas em razão do volume do corpus 

textual a ser analisado. Dessa forma, o software escolhido para análise sistêmica dos dados é o 

software Iramuteq, que se configuram como grandes ferramentas de apoio ao processamento 

de pesquisas qualitativas, permitindo um estudo quanti-qualitativo. 

 

3.3 Apresentação dos dados e análise sistêmica quanto a literatura 
  



 

   

 

 Após a coleta de dados seguindo os critérios mencionados anteriormente, o corpus 

textual foi realizado e formatado de acordo com as especificidades apresentadas pelo software 

Iramuteq. Posteriormente a inserção e validação dos dados, a primeira análise consiste no 

resumo estatístico decorrente da frequência das palavras selecionadas. Vale ressaltar que, para 

melhor visualização e curadoria dos dados, as classes de palavras selecionadas foram: adjetivos 

e nomes comuns; verbos e advérbios foram excluídos.  

 O corpus analisado foi composto por 97 resumos, representando cada artigo pré-

selecionado, com uma média de 174.85 ocorrências por texto, sendo 17.135 ocorrências totais 

(number of occourrences).  

Em uma das análises oriundas do software, a chamada Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD) foi realizada. Possibilitando conhecer a proximidade ou distância dos 

grupos ou classes de palavras, além de ser utilizada para organizar as formas lexicais em classes, 

de acordo com a importância relativa de cada um. Para tanto, é feito uma análise segundo o 

Método de Reinert, o qual identifica o texto no corpus, isto é, os resumos de cada artigo, os 

dividem em segmentos e constrói uma tabela segundo as formas lexicais - com segmentos nas 

colunas e as formas nas linhas, indicando 0 e 1, onde representa a presença na forma no 

segmento e a inexistência da mesma, respectivamente. 

 Para as definições de classificação, visando a segmentação de texto, a opção “simples 

sobre ST” foi selecionada. Quanto às demais, manteve-se com os padrões já definidos pelo 

Iramuteq. Com os resultados gerados, houve uma diferença presente no percentual de segmento 

de texto analisado - deve ser superior a 75%, do contrário, significa que a presença de formas 

distintas da maioria. Assim, uma mudança foi feita nas definições: onde se tinha a opção 

“número de classes terminais na fase 1” (número inicial de classes) contendo 10, o número foi 

aumentado para 12. Feita tal alteração, a incidência passou para 80,29% de aproveitamento, 

sendo que do total de 482 segmentos de texto (ST), 387 foram classificados.  

O Dendograma permite visualizar as classes com as formas lexicais associadas de 

acordo com os temas congruentes. Dessa forma, o conteúdo analisado foi categorizado em cinco 

classes: Classe 5, com 14,17% (57) do ST; Classe 3 com 34,1% (132) do ST; Classe 4 com 

14,2% (55) do ST; Classe 1 com 12,7% (49) do ST; e Classe 2 com 24,3% (94) do ST. Vale 

ressaltar que estas cinco classes possuem quatro ramificações (A a D) de todo segmento 

analisado. A ramificação A, composta pela Classe 5 (“Metodologia de Pesquisa”) que se refere 

aos caminhos definidos para o desenvolvimento de cada resumo presente no corpus, 

demonstrando os procedimentos para coleta de dados, os critérios adotados e tipo de busca, 

além de englobar as demais classes subsequentes. A ramificação B, contém a Classe 3 

(“Panorama dos estudos”) cujo parâmetro voltou-se a demonstração de todo cenário relativo à 

interação universidade-empresa e sua contextualização, como também alguns objetivos 

presentes em cada artigo posto em análise, sobretudo diante da inovação, transferência 

tecnológica e o desenvolvimento econômico, científico do país. Seguindo, a ramificação C é 

constituída pela Classe 4 (“Resultados da interação universidade-empresa”), diferentemente da 

classe anterior, esta busca delimitar os resultados da interação perante os agentes envolvidos no 

processo. Voltado aos intervenientes presente nos artigos, isto é, as razões, motivações, 

facilitadores e barreiras do processo de interação, a Classe 1 (“Interveniente”) está inserida na 

mesma ramificação (D) que a Classe 2 (“Objetivos de Pesquisa), a qual busca salientar o 

propósito de cada resumo (figura 5). Apresentadas em planos fatoriais (figura 6).   



 

   

 

 

Figura 5 – CHD             Figura 6 – Dendograma 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do Software Iramuteq (2022). 
 

A partir da Análise de Similitude é possível identificar, por intermédio da teoria dos 

grafos, a incidência e coocorrências entres as formas lexicais, permitindo uma estrutura de 

conteúdo de cada corpus textual. Antes de voltar para a análise propriamente dita, é válido 

ressaltar que a frequência mínima estabelecida foi até a 9, devido ao grande número de 

ocorrências presentes no corpus. Com esta seleção predeterminada, a visualização tornou-se 

mais clara do ponto de vista analítico, sem afetar a interpretação de todo o corpus. 

 

Figura 7 - Análise de Similitude 

 
Fonte: elaboração própria a partir do Software Iramuteq (2022). 
Observa-se na figuras anteriores que há uma centralização na palavra “Universidade”, 

dela ramificam-se as palavras “Pesquisa” e “Como” (estando no mesmo conjunto); 

“Transferência”, "Conhecimento" e “Tecnologia”; “Inovação” e “Desenvolvimento” e, o 

último conjunto de ramificações, as palavras “Empresa”, “Interação” e “Universidade-

Empresa”.  Nesse sentido, pode se deduzir, além de relacionar com a literatura, a relevância do 



 

   

 

papel desempenhado pela universidade, cumprindo um papel de centralidade quanto às demais 

relações, além de configurar o principal agente transmissor de conhecimento, enfatizando o 

amplo campo, evidenciando, assim, a importância do papel das universidades como agentes de 

desenvolvimento econômico regional e, principalmente, sendo rica fonte de informação e 

propulsora de tecnologias ao setor produtivo (SEGATTO-MENDES; MENDES, 2006; 

GARNICA; TORKOMIAN, 2009). A partir dela que há a interligação entre os demais termos.  

Assim, em um ponto mais inferior à ramificação central, consta o agrupamento relativo 

às pesquisas e o como foi realizado, palavras como “resultado”; “dado”; “utilizar”; “grupo”; 

“meio” estão presentes e se relacionam. No extremo oposto ao conjunto mencionado, situa a 

ramificação que permite compreender a interação entre as universidades e as empresas, assim, 

palavras alusivas a "características"; “relacionamento”; "benefícios"; “dificuldades”; “modo”; 

“interesses” são abordadas.  

 Quanto aos grupos de palavras mais centrais, encontra-se forte relação como o 

desenvolvimento a partir da interação universidade-empresa, um mais voltado ao sistema de 

inovação brasileiro e ao país propriamente, como também à inovação, indústria e outro voltado 

a transferência tecnológica ligada à pesquisa, ao papel do poder público, os mecanismos e 

geração de conhecimento. Outro gráfico gerado pelo Iramuteq, baseando-se no mesmo critério 

anteriormente exposto, possibilita constatar (além das interligações atinentes aos conjuntos de 

palavras) marcações coloridas de vínculos entre os grupos, de modo que haja conexões para 

além das ramificações isoladas. Por exemplo, nota-se que a classe lexical centralizada, além de 

interligar as palavras restantes, está estritamente vinculada a grupos mais específicos, enquanto 

outros se relacionam entre si, mas ainda assim pertencem a um conjunto central (figura 7). 

No grupo de palavras com cor verde tem-se o apontamento de palavras relativas aos 

intervenientes. Após a centralidade da palavra “universidade”, seguindo por “empresa”, 

“interação” e “universidade-empresa” há demonstração de palavras como “dificuldades”, 

“barreiras”, “interesse”, "benefícios"; “diferentes” e “relacionamento” aparecem com maior 

frequência no corpus textual selecionado. Desse modo, como todo processo que envolve mais 

de uma agente, a interação universitária junto às empresas sujeitam-se às barreiras e benefícios 

que, segundo Arza (2010), se dividem entre os agentes, ao passo em que a universidade 

incorpora para si aspectos intelectuais voltados à pesquisa e ao conhecimento, enquanto que as 

empresas obtêm estratégicas e maior autonomia para resolução de problemas. 

 Por fim, a última análise proveniente do software Iramuteq foi a Nuvem de Palavras, a 

qual possibilita a identificação de palavras agrupadas em um formato de nuvem, com tamanhos 

diferentes de acordo com a frequência no corpus textual.  

 

 

 

 

 

Figura 8 - Nuvem de palavras 



 

   

 

Fonte: Software Iramuteq 2022).  

 

A nuvem de palavra permite demonstrar a interação universidade-empresa e evidenciar 

o processo de transferência tecnológica e de inovação proporcionado por esta interação, indo 

de encontro a autora Segatto-Mendes (2201), a qual manifesta que a interação U-E representa 

relevante instrumento de geração de ciência e de tecnologia por proporcionar maior destaque 

ao conhecimento científico de um país, principalmente, pelo compartilhamento de riscos entre 

os dois agentes envolvidos. Dessa forma, como demonstrado por Fornela e Carls (2014) a 

inovação e transferência tecnológica não são feitas isoladamente, é necessário acesso, parceria 

e aplicações, assim, a interação universidade-empresa deve ser vista com entusiasmo e 

valorização. Essa interligação é fortemente representada na análise anterior, onde as palavras 

“universidade” e “empresa” aparecem com similaridade a frequência das palavras 

"transferência tecnológica” e “inovação”, assim como “conhecimento” e “desenvolvimento”. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente artigo pretendeu entender o processo de transferência tecnológica e de 

inovação na interação entre universidade e empresa a fim de sistematizar o conhecimento sobre 

os intervenientes no processo, devido à falta de conhecimento acerca dos intervenientes e pela 

interação universidade-empresa configurar forte ativo de inovação e de transferência de 

conhecimento. Assim, por meio de pesquisa descritiva e exploratória, foi realizada uma revisão 

bibliográfica e análise lexical de artigos utilizando o software Iramuteq, possibilitando a 

mensuração estatística sobre variáveis qualitativas.  

Para maior compreensão acerca da temática, o objetivo central de identificar os 



 

   

 

intervenientes do processo de transferência tecnológica na interação universidade-empresa e 

demonstrar, sistemicamente, as características dos estudos relacionados ao tema por intermédio 

de quatro objetivos específicos: analisar a produção científica sobre a gestão da inovação e 

transferência tecnológica; demonstrar a interação desses dois agentes que são objeto dessa 

pesquisa; apresentar os mecanismos utilizados para a interação e os modelos adotados; e 

realizar análise lexical mediante a utilização do software Iramuteq para identificação das classes 

de palavras e suas interligações 

Diante dos resultados, como apresentado, mesmo o Brasil possuindo uma estrutura 

mínima de infraestrutura científica e tecnológica, a partir dos anos 2000 grandes avanços foram 

ocasionados como, por exemplo, a Lei de Inovação, promulgada em 2004 que regulamenta as 

Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT), os Núcleos de Inovação 

Tecnológica (NIT) e as Incubadoras de Empresas. Além disso, a interação universidade-

empresa configura elemento essencial a transferência tecnológica e de inovação de uma nação, 

promovendo tanto destaque competitivo como a ampliação e disseminação de conhecimento 

científico, ao passo que existe, como em todo processo, intervenientes oriundos dessa relação. 

Para maior geração e absorção de novos conhecimentos, há a necessidade de mecanismos que 

garantam a transferência tecnológica e promovam a inovação entre universidade-empresa, tais 

como: conferências, pesquisa de contrato, patentes, spin-offs, artigos científicos, congressos, 

projetos de P&D, estágios, visitas, incubadoras, entre outros. Quanto à maciça transformação 

dos modelos de relação universidade-empresa, foram demonstrados três tipos: modelo estatista, 

o laissez-faire e o modelo da hélice tríplice.  

 Por fim, pautado no cumprimento do último objetivo específico e mediante a análise de 

conteúdo partindo da utilização do software Iramuteq, o resultado de pesquisa demonstrou 5 

classes de palavras, as quais possuem certo grau de interligação, mesmo que as classes 1, 2 e 4 

manifestam maior proximidade quanto às demais palavras apresentadas no corpus textual. Em 

um panorama geral das análises realizadas com a ferramenta estatística, verificou a 

centralização da palavra “Universidade” quanto às demais relações, além das palavras relativas 

aos intervenientes: "benefícios", “barreiras”, “motivadores”, “dificuldades” estarem em 

evidência.  

 Sendo assim, o processo de transferência tecnológica na interação universidade-

empresa de acordo com os intervenientes caracteriza-se pela presença tanto de barreiras como 

de benefícios dentro do processo de interação. Contudo, os benefícios são imprescindíveis ao 

desenvolvimento científico, tecnológico e econômico, capazes de influenciar atores que não 

compõem a relação e, devido a amplitude dos campos e por serem áreas distintas, as 

universidades desempenham o papel de provedora do conhecimento científico, isto é, da 

inovação a ser seguida no meio industrial através de seus anseios, enquanto as empresas buscam 

o vínculo para o estabelecimento de novos arranjos de mercado a fim de culminar em destaque 

e maior competitividade, também pela promoção de custos reduzidos e resultados mais rápidos, 

atuando, em contrapartida, de forma a possibilitar questões científicas ao meio e maior 

confiabilidade do estudo científico.  

 Este estudo possibilita maior entendimento das transformações acerca da transferência 

tecnológica e de inovação no país e, principalmente, demonstra a relevância da interação 

universidade-empresa, bem como os mecanismos e modelos utilizados no processo. Além de 

propiciar, com maior clareza, a compreensão de estudos efetuados a partir de uma ferramenta 

estatística capaz de acoplar estudo quantitativo e qualitativo.  
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Gestão Pública Municipal do Turismo:  

um Ensaio Categórico com foco em Inovação e Empreendedorismo 

 
Magnus Luiz Emmendoerfer1 

 
 

Resumo: Este ensaio busca discutir o turismo como objeto de gestão pública para o 

desenvolvimento territorial a partir da exposição de tipos de inovação e de empreendedores no 

setor público enquanto possíveis categorias aplicáveis a análise deste objeto no nível municipal.  

O percurso metodológico considerou dados bibliográficos e documentais os quais foram 

cotejados e interpretados a luz da literatura especializada. Como principais destaques: 1) 

considera-se a noção de território como indutora de ações da gestão pública municipal; 2) a 

perspectiva processual e ilustrada para a boa gestão pública é adequada e congruente com o 

foco em Inovação e Empreendedorismo no Setor Público (IESP); 3) as categorias analíticas 

discutidas podem prover inovações democráticas, a partir do reconhecimento dos 

empreendedores no setor público como agentes deste processo, para qualificar a governança 

pública do turismo. Este estudo contribui com a agenda emergente de pesquisa internacional 

sobre IESP centrado na gestão pública municipal do turismo. 
 

Palavras-chave: Empreendedorismo no Setor Público. Inovação. Turismo. Administração 

Pública. 

 

1 Introdução 
  

O turismo é uma atividade relativamente planejada e operacionalizável, 

predominantemente econômica e de mercado. Isso quer dizer que o turismo pode ser uma 

solução, como instrumento de desenvolvimento territorial (FAYOS; ALVAREZ; COOPER, 

2014), inclusive em situações de crises (MEDIOTTE; EMMENDOERFER; SANTOS; 

FRAGA, 2021). Basta pensar em destinos tradicionalmente turísticos e com alta dependência 

desse setor.  

Os destinos são mais que um “produto”, “mercadoria” ou “negócio”. São também lugares 

nos quais “as pessoas vivem, trabalham e se divertem. Se temos intenções sérias de tornar esses 

lugares sustentáveis, devemos tratá-los como o conjunto complexo de relacionamentos e redes 

que são” (HALL, 2004, p. 216) e que podem criar oportunidades e benefícios para a 

comunidade onde a atividade se estabelece (CORIOLANO, 2006). Ressalta-se que os lugares 

em suas diferentes escalas territoriais têm sido cada vez mais objetos de políticas públicas, 

inclusive no turismo (EMMENDOERFER, 2019a). 

 Esses relacionamentos emergem de pessoas interessadas (stakeholders) no turismo, as 

quais podem representar interesses coletivos, cuja complexidade é resultante do grau de 

articulação de diferentes indivíduos e organizações, públicas e privadas, em prol do alcance de 

objetivos comuns voltados ao desenvolvimento do destino turístico. 

Dentre os stakeholders há empreendedores que geram e mobilizam inovações para a 

dinamização e o desenvolvimento do turismo enquanto setor produtivo. Estudos como de 

Emmendoerfer (2019a; 2019b; 2019c), tem demonstrado evidências de Inovação e de 
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Empreendedorismo no Setor Público, e também no nível municipal, apesar das limitações e 

desafios existentes na prática que envolve o federalismo brasileiro (GRIN; ABRUCIO, 2019; 

2021) como a baixa distribuição de recursos financeiros e econômicos, advindas das receitas 

públicas tributárias e fiscais, que cabe aos municipios. Uma dessas limitações relacionadas as 

capacidades estatais municipais envolvem a limitada e temporária retenção de mão de obra 

especializada para lidar com demandas e projetos de interesse público nas cidades. Frente a tal 

cenário histórico e persistente no contexto da maioria dos municipios brasileiros, argumenta-

se que isso pode ser um indutor de comportamentos empreendedores e inovações no setor 

público, especialmente, de setores produtivos não prioritários como o turismo e lazer, quando 

se considera outros setores sociais (educação, saúde, habitação, saneamento etc) com 

problemas estruturais básicos para a qualidade de vida e enfretamento de desigualdades. 

Porém, adiciona-se a este argumento que para a compreensão deste contexto é necessário 

entender o turismo como objeto da gestão pública municipal, bem como os tipos de inovações 

e de empreendedores existentes empiricamente. Diante disso, questiona-se: quais são os tipos 

de inovações e de empreendedores aplicáveis a gestão pública municipal do turismo para 

o desenvolvimento territorial? 

A relevância deste estudo centra-se em provocar e contribuir com a agenda de pesquisa 

internacional sobre inovação e empreendedorismo no setor público, em nível municipal e em 

setores produtivos específicos como o turismo, ao expor categorias de análise para fins práticos 

aplicados e implicados, para além da pesquisa. A escolha do turismo como lócus de estudo é 

devido seu potencial de articulação, inclusive intersetorial, com outras áreas de ação estatal e 

setores produtivos (KNUPP; EMMENDOERFER; VELASCO, 2021), bem como por ser um 

setor ágil para crescimento e dinamização socioeconômica nos territórios (FAYOS et al., 

2014). 

Este estudo é um ensaio com background acadêmico baseado no design de pesquisa de 

trabalhos como os de Emmendoerfer (2014; 2017), cujo percurso discursivo e interpretativo 

foi guiado pelo argumento, questão de pesquisa supramencionados e esclarecimento de suas 

escolhas de pesquisa. Epistemologicamente, é um estudo inspirado na ciência do design – 

Design Science (GOEKS; SOUZA; LIBRELATO; TRENTO, 2021; NFUKU & RUSU, 2013; 

SIMON, 2019; VAN AKEN, 2004) com ênfase no raciocínio abdutivo ao apresentar como 

artefatos, resultantes deste estudo e para uso de terceiros, potenciais categorias analíticas 

relacionadas ao IESP. Soma-se a esta inspiração norteadora deste ensaio, o modelo 

paradigmático de gestão pública chamado Novo Serviço Público (New Public Service – NPS) 

ao aproximar o tema em voga de suas principais proposições (DENHARDT; DENHARDT, 

2015; RIVERA; UTTARO, 2021) como orientar as ações da administração público ao diálogo 

participativo com a população, de modo que os cidadãos possam auxiliar na consecução e 

prestação dos serviços públicos, através de espaços de diálogo e trocas de aprendizagem, 

buscando transformar os conhecimentos gerados em soluções para mitigar problemas públicos, 

em prol do bem comum. Enfatiza-se que a IESP seria um meio para tornar efetivo o NPS com 

base em evidências que podem ser geradas a partir da Design Science.  

Em termos metodológicos, empregou-se pesquisas bibliográfica e documental, cujas 

fontes foram obtidas em bases de dados de domínio público na internet, as quais foram 

referenciadas ao final deste estudo. Os conteúdos dessas fontes foram selecionados conforme 

a pertinência e aderência ao tema central deste ensaio: tipos de inovações e de empreendedores 

aplicáveis a gestão pública municipal do turismo para o desenvolvimento territorial. Os dados 

analisados e cotejados possibilitaram organizar um texto concatenado, dividido em duas seções 

que contemplam discussões e apontamentos para responder à questão de pesquisa traçada. 

Essas seções a serem apresentadas a seguir, congregando sínteses ilustrativas em forma de 

quadros/gráficos, inspirada no trabalho de Silva, Emmendoerfer e Cunha (2020), sendo 



 

 

aplicado pela primeira vez em um ensaio com articulação de dados para além da documental, 

incluindo a interlocução com fontes bibliográficas. 
 

 

2 Turismo como objeto de gestão pública municipal para o desenvolvimento 

territorial 
  

Desde a publicação, em 2014, do livro pioneiro sobre Gestão Pública do Turismo no 

Brasil: teorias, metodologias e aplicações, pela Editora da Universidade de Caxias do Sul, em 

coorganização com os professores Thiago Duarte Pimentel (Universidade Federal de Juiz de 

Fora) e Edegar Luis Tomazzoni (Universidade de São Paulo), ainda se observam esforços 

limitados e difusos em termos de uma agenda nacional que promovam, periodicamente, estudos 

científicos, sistematizados e com base em evidências empíricas para o desenvolvimento 

integrado da gestão pública do turismo, do setor em si e dos territórios com vocações turísticas. 

Assim, destinos turísticos são lugares com diferentes escalas territoriais relativamente 

delimitadas (país, região, estado, cidade, distrito, centro histórico, bairro, rua etc.), que recebem 

turistas por diversos motivos, dentre os quais, experimentar e consumir suas atratividades 

enquanto lócus de oferta de insumos e/ou produtos turísticos (WALLINGRE, 2009). Logo, um 

destino turístico pode contemplar um conjunto de territórios com insumos e atrativos para o 

desenvolvimento do turismo. Os territórios, segundo Emmendoerfer e Asthon (2014) são 

construções sociais dinâmicos sendo  “fruto  de  um  longo  processo  que  paulatinamente  se  

enraíza  num  determinado  espaço  geográfico  e  acaba  por  criar  um  compartilhamento  de  

uma  identidade  cultural  ou  modo  de  vida”, envolvendo e reconhecendo em maior ou menor 

suas necessidades e capitais (natural, humano, intelectual, social, político, cultural etc), 

contemplando áreas urbanas ou rurais, com diferentes escalas (micro, meso e macro), conforme 

Figura 01, que possibilitam compor o ordenamento jurídico-legal, bem como os sentidos de 

local, regional, nacional e supranacional. 

 
Figura 01 – Diferentes escalas de territórios para desenvolvimento 

 

 
 

Fonte: Emmendoerfer e Ashton (2014, p.464) e Emmendoerfer, Simão, Mediotte e Brendow (2021, p. 63). 

 



 

 

A ênfase territorial da discussão deste ensaio centra-se nos níveis micro e meso 

territoriais, considerando essencialmente os territórios intramunicipais. Entende-se que esses 

territórios, com seus conteúdos e riquezas (as vezes avançando os limites geográficos do 

municipio), são a base para o desenvolvimento em suas múltiplas dimensões e determinantes 

(econômica, social, cultural, tecnológica, político etc). Aqui se defende o desenvolvimento 

territorial sustentável e desconcentrado de forma multidimensional, sendo para fins deste 

ensaio entendido como: 

 
[...] um processo de mudança continuada, situado histórica e territorialmente, mas   

integrado em dinâmicas intraterritoriais, supraterritoriais e globais, sustentado na 

potenciação dos recursos e ativos (materiais e imateriais, genéricos e específicos) 

existentes no local, com vistas à dinamização socioeconômica e à melhoria da  

qualidade  de  vida  da  sua  população  (DALLABRIDA,  2015,  p. 325) 

 

Tal desenvolvimento territorial, inclusive para o turismo, dependem em menor ou maior 

grau de organizações públicas como a prefeitura (poder executivo local) e a câmara de 

vereadores (poder legislativo local) compõem o governo municipal na República Federativa 

do Brasil, o qual pode exercer papéis institucionais relevantes nesse desenvolvimento, uma vez 

que a Constituição Federal de 1988 prevê no Artigo 180, que a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento 

social e econômico. No nível municipal, os poderes legislativo e executivo são atores 

organizacionais importantes tanto para incluir o turismo na agenda do governo como objeto de 

gestão pública para o desenvolvimento e a inovação territorial. 

 
O legislativo é um ator importante visto que, cabe a ele fiscalizar as ações do 

executivo, ação esta fundamental para o bom desempenho do turismo no município. 

Este deve também se posicionar como um espaço democrático onde aqueles que 

detêm o poder de escolha dos representantes possam debater em ambiente público os 

problemas relacionados ao turismo e assim acordarem soluções. Finalmente cabe a 

esta parte do poder a aprovação de recursos para o executivo e 

consequentemente para o órgão de turismo. Os partidos políticos, o chefe do 

executivo e o secretário de planejamento são partes interessadas na medida em que 

estes influenciam diretamente na formação da equipe de trabalho do órgão de 

turismo. Essa importância se fundamenta no entendimento de que além de recursos 

financeiros suficientes, uma equipe com formação em turismo e em políticas 

públicas, tendo entre estes servidores efetivos, que trabalharão o turismo além de 

apenas quatro anos de mandato, antecedem qualquer ação na área da gestão pública 

do turismo. Assim, cabe a estas partes interessadas ao realizarem escolhas 

relacionadas aos recursos humanos e financeiros zelar pelo bem público e não 

colocar em primeiro plano seus interesses políticos (GOMES; GÂNDARA, 2014, 

p.219, grifo meu).  

 

A partir disso, é possível destacar os principais papéis dos Governos em relação à Gestão 

Pública Municipal do Turismo como podem ser observados no Quadro 01: 

Quadro 01 – Síntese descritiva dos principais papéis do governo na gestão pública municipal do 

turismo 

Principais papéis do governo Síntese descritiva 

Coordenação 

Prover condições e o exercício de atividades de elaboração, implementação 

e avaliação de programas, projetos e políticas de turismo que traduzam os 

interesses específicos de todos os agentes em interesse geral para o(s) 

território(s) que vão compor o destino turístico. 



 

 

Planejamento 

Estabelecer as linhas gerais para que o desenvolvimento turístico aconteça 

de forma ordenada, atendendo ao interesse coletivo, apesar de, na realidade, 

o Governo representar os interesses de determinados grupos sociais. 

Legislação, regulamentação 

e fiscalização 

Normatizar por meio leis, decretos e resoluções a regulação das ações 

planejadas com amparo legal e segurança jurídica para a coordenação das 

atividades relacionadas ao turismo, bem como para o seu adequado 

monitoramento e exercício. 

Empreendimentos 

Exercer função empresarial quando determinada atividade (considerada 

essencial para o desenvolvimento do turismo) não gera retorno financeiro 

para o setor privado, principalmente em relação à infraestrutura básica. 

Incentivos 

Prover empréstimos ao setor privado, incentivos fiscais, isenções de taxas, 

diminuição da carga tributária, estimular a captação de recursos para o 

Fundos Setoriais para Desenvolvimento do Turismo como o Fundo 

Municipal de Turismo (FUMTUR) com a vinculação de recursos 

provenientes do recolhimento de taxa municipal de turismo e/ou 

transferências intergovernamentais. 

Atuação social 

Estimular práticas afirmativas e inclusivas do turismo para torná-lo 

acessível às pessoas menos favorecidas e mais vulneráveis, a fim de 

contribuir para a expansão da atividade e para a ampliação do direito ao 

lazer. 

Promoção 
Divulgar o destino turístico com seus diferenciais, principalmente, nas 

regiões emissoras de turistas. 

Defesa do interesse público 

Garantir a equidade social na governança turística, funcionando como um 

árbitro dos interesses conflitantes e não como defensor de interesses de 

classes, políticos ou grupos específicos. 

Sustentabilidade 

Contribuir com a efetivação da Agenda Global das Nações Unidas em nível 

local por meio da operacionalização de objetivos de desenvolvimento 

sustentável, a partir do entendimento de que o turismo tem o potencial para 

contribuir, direta ou indiretamente, para todos os objetivos. 

Inovação 

Fomentar práticas e espaços de estímulo a inovação no turismo visando 

desenvolver capacidades de modernizar as organizações do setor, de 

provocar mudanças e de lidar de forma mais efetiva com problemas públicos 

do setor. Soma-se a isso, o desenvolvimento de bens e serviços a partir de 

elementos autóctones – materiais ou intangíveis do território, que podem 

permitir revitalizar determinados lugares do território. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Hall (2004), Dias (2008), Soares, Emmendoerfer e Monteiro (2014), 

Emmendoerfer et al. (2020) e UNWTO (2021). 

 

A partir do Quadro 01, é possível apontarmos algumas reflexões em relação ao papel 

assumido pelos governos municipais para o desenvolvimento turístico, uma vez que é um 

tema relevante e que necessita ser mais discutido (EMMENDOERFER; TRENTIN; 

ZAMBRANO-PONTÓN; SILVA-JUNIOR; ZAMBRANO-PONTÓN, 2021) para entrega de 

valor público mais efetivas: Quais os papéis que os governos do meu município têm assumido 

historicamente? Quais os papéis (ou funções) têm sido enfatizados? Quais papéis do governo 

municipal têm sido prospectados como possibilidades de desenvolvimento do turismo para os 

próximos anos? 

Além desses questionamentos que evocam aspectos de cidadania, reconhecemos que os 

papéis do governo, descritos no Quadro 01, são extensíveis a outros stakeholders (empresários 

e profissionais do trade turístico, representantes de entidades do setor, residentes etc.) no que 

tange à coparticipação na governança turística do destino. Todavia, o foco deste ensaio será 



 

 

centrado nos atores públicos ou os que atuam no setor público no contexto da gestão 

pública do turismo. Mas, o que é isso, afinal? 

A gestão pública é um termo polissêmico com diferentes definições. Para fins deste 

estudo e inspirado no trabalho de Carneiro e Menicucci (2013), adotaremos uma perspectiva 

processual em que a gestão pública pode ser concebida como: um modo de agir condicionado 

por aspectos normativos-legais, cuja efetividade é dependente da capacidade de articular 

instrumentalmente o alcance de resultados de forma ponderada e eficiente com valores 

públicos, articulados a partir de aspectos sociopolíticos de utilidade e de relevância no 

território.  
Figura 02 – Gestão pública em perspectiva processual 

 

Fonte: INTOSAI (2019, p.9). 

Na Figura 02, pode-se observar a ilustração da gestão pública em perspectiva 

processual.  A seta (ao centro) indica fluxos de ações planejadas e são derivados das 

necessidades ou problemas públicos incluídos na agenda de trabalho do governo para o alcance 

de resultados que partem de objetivos coletivos. O desempenho desses fluxos de ações 

(atividades rotineiras, procedimentos internos, projetos, programas e políticas públicas) é 

monitorado por indicadores de economicidade, eficiência e efetividade.  

A gestão pública do turismo pode ser entendida como a aplicação dos papéis 

governamentais (como aqueles descritos no Quadro 01) em perspectiva processual (Figura 

02), direcionada para um determinado conjunto territorial por profissionais do setor que 

concebem a atividade turística como um instrumento de prosperidade e desenvolvimento. 

Contudo, e não apenas no turismo, a qualidade da gestão pode ser tratada como “o principal 

problema e desafio do setor público no Brasil” (PIMENTEL; TOMAZZONI; 

EMMENDOERFER, 2014, p.514). Neste sentido, A qualidade da gestão pública é reflexo do 

grau de convergência entre a utilidade e a relevância percebidas pelos stakeholders em relação 

ao desempenho exercido para o alcance dos resultados e dos impactos socioeconômicos. Para 

facilitar o entendimento, os termos destacados neste parágrafo serão tratados como elementos 

de evidenciação da boa gestão pública no Quadro 02. 

Quadro 02 – Elementos de evidenciação da boa gestão pública 

Elementos Síntese descritiva 

Economicidade 

Resultante da busca da maximização dos benefícios e da minimização dos custos dos 

recursos utilizados na consecução de uma atividade sem comprometimento dos padrões 

de qualidade. 



 

 

Eficiência 

Realização de algo da melhor maneira possível, com menos desperdício dos recursos 

disponíveis ou em menor tempo. É a proporção entre o resultado alcançado e os recursos 

necessários para alcançá-lo. Relação entre os produtos (bens e serviços) gerados por uma 

atividade e os custos dos insumos empregados em um determinado período de tempo. O 

resultado expressa o custo de uma unidade no produto final, em um dado período de tempo 

Efetividade 

Averiguação da real necessidade e oportunidade de determinadas ações governamentais, 

inclusive em termos democráticos, de transparência e de responsabilidade. Evidencia se 

determinados resultados de uma ação governamental trouxeram benefícios e melhorias 

para a população focalizada. É capacidade de se gerar um produto (bem ou serviço) 

público da melhor maneira possível, de forma que os usuários percebam seu valor, não 

tendo cunho econômico. 

Relevância 
Adequação dos objetivos das ações governamentais em relação às necessidades sociais, 

econômicas ou ambientais que foram definidas para enfrentamento. 

Utilidade 

Geração de resultados e impactos agregados para a sociedade, considerando todos os seus 

efeitos diretos (resultados) e indiretos (impactos), mesmo não previstos e esperados, tanto 

quanto as necessidades definidas para enfrentamento. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Torres (2004), INTOSAI (2019) e Brasil (2020). 

 Desta forma, quanto melhor forem compreendidos, trabalhados e percebidos os elementos 

apresentados no Quadro 02, maior a propensão de se realizar ações governamentais que 

legitimem a boa gestão pública. Diante desses apontamentos, na próxima seção, 

apresentaremos a inovação e o empreendedorismo como elementos relevantes para a melhoria 

da qualidade das ações governamentais, visando a boa gestão pública do turismo. 

 Ressalta-se que a inovação e o empreendedorismo são temas cada vez mais frequentes 

no setor público e que necessitam ser reconhecidos no contexto de países em desenvolvimento 

como o Brasil, para além da condição de presença/ausência desses temas nas organizações 

públicas (EMMENDOERFER, 2019c). Desde os primeiros estudos sobre inovação e 

empreendedorismo no setor público brasileiro, a inovação e o empreendedorismo têm sido 

desafiantes para acadêmicos e práticos na Gestão Pública devido à crença (ou contra 

argumento) de que o empreendedorismo seja inapropriado às organizações públicas 

(MÉNDES; CLARK; MARTÍNEZ, 2020), apesar de sua existência e influência nos 

relacionamentos com stakeholders e nas ações estatais.  

Portanto, tal influência estimula o provimento de mudanças no trabalho cotidiano, e isso 

pode gerar comportamentos resistentes e conflituosos na tentativa de se preservarem as rotinas 

e hábitos existentes, muitas vezes ineficientes e inefetivos sob o olhar de quem financia e/ou 

se beneficia dos bens e serviços públicos prestados. Eis o desafio da próxima seção, 

aproximar os servidores e funcionários públicos, assim como os profissionais de turismo 

dos conhecimentos sobre inovação e empreendedorismo no setor público visando ao 

desenvolvimento turístico.  

 

3 Tipos de Inovação e de Empreendedores frente a problemas públicos 

 

 Dificilmente uma boa gestão pública é alcançada e mantida sem ter a coragem de 

enfrentar problemas e de assumir responsabilidades sobre ações realizadas no território. Os 

problemas no setor público podem ser de natureza interna (organizacional ou governamental), 

ou de natureza externa, envolvendo necessidades de diversos stakeholders, cujas soluções 

(ações mitigadoras) são ou podem ser providas de forma integral ou parcial, pelos governos 

responsáveis pelo território. Os problemas públicos normalmente podem ser causados por 

quatro motivos determinantes, conforme apresentado no Quadro 03: 
 



 

 

Quadro 03 – Determinantes de problemas públicos 

Determinantes Problemas públicos (ilustração de situações práticas) 

Excesso Muito desperdício de dinheiro público; alto consumo de drogas; muitos focos de 

proliferação do mosquito aedes aegypti, muitas pragas e infestações nas lavouras. 

Escassez Falta de segurança nos espaços públicos; escassez de água; baixa qualificação de 

profissionais no setor; poucos empregos disponíveis.  

Riscos 
Acidentes rodoviários e aéreos; propagação de um vírus; enchentes; desabamentos; 

estouro de uma bolha imobiliária (preços altos e inflacionados dos imóveis); zonas com 

elevada criminalidade. 

Crises 

Política – desarticulação entre os poderes legislativo, executivo e/ou judiciário (nas esferas 

estadual e federal); morosidade em lidar com situações emergenciais; desinformação; falta 

de integração entre entes governamentais (União, estados e municípios). 

Sanitária – epidemias e pandemia; falta de tratamento de água e esgoto; falta de atenção e 

zelo por práticas de higiene e saúde coletiva.  

Ambiental – degradação de áreas protegidas; poluição de rios e mananciais; queimadas; 

poluição sonora e do ar.  

Econômica – inflação, desvalorização cambial, baixa capacidade de atrair e de estimular 

geração de empreendimentos, trabalho e renda no mercado interno e/ou para exportação. 

Fonte: Elaboração própria, ampliado e adaptado a partir de Secchi (2016, p. 50). 

No turismo, a falta ou limitada atuação da gestão pública nesse setor pode provocar 

alguns problemas como: Baixa demanda e de fluxos de turistas no território causados pela 

sazonalidade; Degradação socioambiental; Desperdício de recursos financeiros; Infraestrutura 

precarizada ou saturada; Limitada capacidade de dinamização da economia regional; 

Atividades informais e sonegação de impostos. 

Qualquer um dos problemas mencionados anteriormente, desde que sejam tratados sob 

o prisma da boa gestão pública, considerando os aspectos tratados na seção anterior, pode 

justificar a inovação no setor público.  

 
Inovação é um processo que requer indivíduos e organizações com capacidades para 

permitir a identificação e implementação de ideias, sistematizadas para o contexto de 

sua aplicação, servindo como soluções para problemas que implicam melhor 

desempenho em termos de eficiência, eficácia e valor dos resultados do setor público 

para a sociedade (EMMENDOERFER, 2019b, p.1). 

 

Assim, oportunidades relevantes no turismo podem ser aplicadas e gerar resultados 

favoráveis ao crescimento econômico, ao bem-estar social e à atração de investimentos etc. Os 

principais tipos de inovação no setor público aplicáveis ao turismo são (Quadro 04): 

Quadro 04 – Tipos de inovação no setor público 

Tipos Síntese descritiva 

Conceitual 
Desenvolvimento de novas visões de mundo e que questionam concepções prévias, 

levando a mudanças de paradigmas e, portanto, às possíveis soluções. 

Governança 

Introdução de novas formas de relacionamento entre atores e/ou organizações no 

processo de tomada de decisão. Pode ser interno à organização ou externo, na 

relação com outros órgãos públicos, cidadãos, ONGs e setor privado. 

Marketing Implantação de novos métodos de marketing em posicionamento de serviços, 

envolvendo primordialmente a introdução ou a melhoria de novos canais de 



 

 

comunicação de produtos. O desenvolvimento e a introdução de um símbolo 

fundamentalmente novo para uma marca (diferente de atualizações regulares na 

aparência da marca) que visa posicionar o serviço a fim de lhe dar uma nova 

imagem. 

Política Pública 

Mudanças nas políticas públicas, podendo ser resultante também de inovações 

conceituais. São iniciativas que visam a uma nova forma de ação do poder público, 

no atendimento de uma demanda ou na resposta de um problema, a partir da 

mobilização de diferentes recursos (humanos, materiais, físicos, administrativos e 

financeiros) e de diferentes agentes, públicos ou privados ou cidadãos, e que gerem 

impacto social. 

Processo 

Administrativo 

Introdução de novas ferramentas de gestão, formatos organizacionais, formas de 

trabalho, práticas gerenciais. 

Processo Tecnológico Adoção de novas tecnologias na prestação de serviços. 

Serviço 
Criação de novos serviços ou aprimoramento dos serviços existentes ou novas 

formas de prestação de acesso e entrega dos serviços públicos. 

Territorial 
Geração de ambientes inovadores no território com ênfase em sistemas produtivos 

endógenos ou autóctones. 

Fonte: Elaboração própria a partir de OCDE/EUROSTAT (2018), Emmendoerfer (2019c) e Sano (2020, p.14). 

É importante que os stakeholders percebam que a característica inovadora de uma ação 

é definida pelo contexto local no qual a ação acontece, respondendo a necessidades particulares 

de desenvolvimento de um território. A introdução de novas soluções, mesmo que sejam 

genéricas ou já conhecidas em outros lugares, pode ser considerada uma novidade onde está 

sendo adotada. Assim, soluções genéricas, conforme destacado no Quadro 05, também 

conhecidas como instrumentos de gestão e políticas públicas, possuem variações e estão à 

disposição dos governos para o enfrentamento de problemas públicos, podendo inclusive serem 

tratadas ou aperfeiçoadas com inovações.  

Quadro 05 – Soluções extensivas como inovações no setor público em potencial 

Soluções  Variações 

Aplicação da lei 

Treinar ou aumentar o número da força de fiscalização. Criar unidade especializada 

ou envolver a população nos esforços de fiscalização. Aumentar ou diminuir a 

frequência e o rigor da punição. Aumentar ou diminuir a frequência das recompensas. 

Aumentar ou diminuir a abrangência do público-alvo da fiscalização. Facilitar ou 

dificultar as chances de os infratores recorrerem das punições. Facilitar ou dificultar 

o regime de recompensa. Criar sinalizadores automáticos (fire alarms). 

Campanha  

Mobilização 

Sensibilizar e alterar valores socialmente aceitos. Realizar mutirões. Articular 

manifestações. Articular campanhas e mobilização com outros atores. 

Certificados e selos 

Criar ou detalhar mecanismo de registro ou licença. Ampliar o número ou proporção 

de organizações certificadas. Ampliar a abrangência ou benefícios dos certificados 

ou selos. 

Desregulamentação2 

Liberalizar algo. Simplificar legislação. Extinguir regras e processos ineficientes 

(desburocratização). Liberalizar preços, quantidades e padrões de informação. 

Diminuir penalidade por infração. Restringir público suscetível à punição ou 

recompensa. Diminuir recompensa por bom comportamento. 

 
2 Este instrumento associado a práticas de desburocratização é uma forma de reduzir a coibição normativa à inovação no setor 

público. É importante que o empreendedor no setor público faça o que a lei determina, mas também tenha o direito de errar 

para evitar falhas maiores, especialmente, em situações não previstas e que necessitam de aperfeiçoamento dos serviços 

prestados. Neste sentido, é importante desenvolver na cultura de inovação no setor público a tolerância a erros, com 

responsabilidade (EMMENDOERFER, 2019c, p.35).  



 

 

Discriminação seletiva 

positiva 

Criar ou abolir uma discriminação seletiva de bolsas (cotas). Alterar o percentual das 

cotas. Alterar a base discriminatória. Alterar a abrangência do público beneficiário. 

Melhorar mecanismos de distinção do público beneficiário. 

Empréstimo, subsídios e 

incentivos fiscais 

Criar ou abolir um empréstimo, subsídio ou incentivo fiscal. Alterar o valor ou 

percentual. Alterar a base de cálculo do incentivo. Alterar a abrangência dos 

beneficiários. Melhorar os mecanismos de fornecimento do empréstimo, subsídio ou 

incentivo fiscal. 

Informação ao público 

Divulgar benefícios, prejuízos, riscos e certezas. Divulgar rankings. Padronizar 

formatação da informação. Simplificar e customizar apresentação da informação. 

Produzir e publicizar informação. Determinar transparência de informação. Dar 

assistência técnica. Capacitar.  

Impostos e taxas 

Criar ou abolir um imposto ou taxa. Alterar a alíquota. Alterar a base de cálculo. 

Alterar a abrangência do público pagante. Melhorar os mecanismos de coleta de um 

imposto ou taxa. 

Prêmios e concursos 
Criar rankings, prêmios e concursos. Aumentar os benefícios aos vencedores. 

Ampliar o número ou a proporção de vencedores. Ampliar a abrangência. 

Prestação direta de 

serviço público 

Criar um novo serviço, obra ou órgão público. Expandir um serviço, obra ou órgão 

existente. Aumentar o orçamento público destinado ao serviço, obra ou órgão. Focar 

a atuação dos serviços ou órgãos públicos. Juntar serviços, obras e órgãos em unidade 

centralizada. Melhorar o acesso público ao serviço, obra ou órgão público. 

Privatização, 

terceirização e 

mercantilização de 

serviço público 

Vender propriedade pública. Repassar prestação de serviço para entidade privada, 

mantendo a provisão pública. Manter a prestação de serviço por ente público, 

cobrando provisão privada (mensalidade, anuidade, taxa). Repassar a prestação de 

serviço para entidade privada e tornar a provisão privada. Criar ou ampliar parceria 

público-privada. Criar ou ampliar mecanismo de vales (vouchers). 

Regulamentação 

Proibir algo. Detalhar legislação. Elaborar regras mais claras e precisas. Determinar 

preços, quantidades, padrões de informação (rótulos obrigatórios). Aumentar 

penalidade por infração. Ampliar público suscetível à punição ou recompensa. 

Melhorar recompensa por bom comportamento. 

Seguros governamentais 

Instituir ou extinguir seguros governamentais (contra catástrofes, imprevistos). 

Expandir ou restringir público beneficiário dos seguros. Aumentar ou diminuir valor 

do prêmio do seguro. Facilitar ou dificultar recuperação da indenização do seguro. 

Obrigar, desobrigar e subsidiar seguros. 

Transferência de renda 

Criar ou abolir bolsas. Alterar o valor ou percentual das bolsas. Alterar a base de 

cálculo das bolsas. Alterar a abrangência dos beneficiários. Melhorar os mecanismos 

de fornecimento das bolsas.  

Fonte: Adaptado de Secchi (2016, p. 81-82). 

Os problemas públicos, bem como as soluções apresentadas, servem de impulso para 

inspirar e mobilizar os profissionais de turismo a atuarem como empreendedores dentro e fora 

das organizações públicas. Para tanto, é fundamental caracterizar o empreendedor no setor 

público para que os agentes públicos (governantes, vereadores, gestores, servidores e 

funcionários) interessados no turismo compreendam seus elementos distintivos, conforme 

evidenciamos no Quadro 06.  

Quadro 06 – Elementos característicos de empreendedores no setor público  

Elementos 

característicos 
Síntese descritiva 

Controle 

Lida com excesso constante de normas e regras, internas e externas à organização, 

independentemente de sua condição. Enfrenta disfuncionalidades existentes e 

intensificadas na organização, especialmente, em situações de mudança de 

chefia/gestão. 



 

 

Financiamento e acesso 

a recursos 

Buscam obter financiamento para projetos; estabelecem relacionamentos que 

favorecem o acesso e a captação de recursos para realização das tarefas 

Recompensas 

(Motivações) 

• Individuais – benefícios materiais e incentivos pessoais gerados para os 

idealizadores e principais empreendedores. Exemplos: manutenção e expansão 

de orçamentos, concursos públicos e programas de capacitação de 

funcionários; e benefícios eleitorais para os políticos. 

• Ideológicos – benefícios intencionais, gerados pela promoção de determinados 

princípios e valores em determinadas ações, projetos ou políticas públicas. 

Exemplos: propostas de gerencialismo na administração pública (New Public 

Management), o Estado de Bem-Estar Social (Welfare State), o Estado 

Empreendedor (Entrepreneur State). 

• Solidários – recompensas como a satisfação em participar, se engajar e apoiar 

empreendedores na defesa seus projetos, principalmente, se houver alcance de 

resultados de forma coletiva ou comunitária. 

Objetivos Convive com múltiplos e variáveis, muitas vezes descontínuos. 

Fonte: adaptado de Kearney et al. (2009, p. 29) e Emmendoerfer (2019c, p. 31). 

 

O profissional de turismo enquanto empreendedor é aquele agente que, no setor 

público, de forma individual ou coletiva, idealiza, fomenta, produz, executa ou coordena a 

inovação. Ademais, é possível observar na literatura especializada diferentes manifestações do 

Empreendedorismo no Setor Público (ESP), expostas no Quadro 07: 

Quadro 07 – Principais tipos de manifestação de empreendedorismo no setor público  

Tipo Síntese descritiva 

Empreendedor político  

(political entrepreneur) 

Conecta e/ou faz a mediação de interesses públicos e privados em uma 

ação política, na provisão de bens e serviços coletivos. 

Empreendedores políticos podem atuar tanto no sentido da mudança 

quanto da estabilidade quando essa lhe interessa, preservando 

privilégios, prestígio ou outros recursos considerados relevantes. 

Empreendedores institucionais  

(institucional entrepreneur) 

Compartilha crenças e valores para obter apoio para seus projetos e 

inovações, com a introdução de processos de mudança que alteram a 

configuração institucional existente, bem como com a sua participação 

ativa na implementação de possíveis inovações, com foco mais em 

questões intraorganizacionais ou estatais. 

Empreendedor de políticas 

públicas 

(Policy entrepreneur) 

Defende seus projetos de mudança e de novas proposições nas políticas 

públicas. Pode se ater à finalidade de incluir novas ideias na agenda 

pública para ação ou liderar/monitorar o processo político das ações a 

serem realizadas, envolvendo inclusive possíveis inovações. 

Intraempreendedor público 

(Public intrapreneur) 

Normalmente são servidores e funcionários públicos de níveis tático e 

operacional, podendo também envolver atuação em nível estratégico 

ou em cargos de confiança, dependendo do tamanho da organização. 
Busca autonomia, conhecer intimamente a organização e ter acesso a 

recursos na organização para realizar o que deve ser feito, de forma a 

equalizar problemas internos com potenciais efeitos públicos na 

sociedade. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Capella (2016) e Emmendoerfer (2019c). 

 



 

 

De forma geral, os tipos de empreendedores presentes no setor público tendem a 

convergir na manifestação de determinadas características, que podem permitir a observação 

mais explícita de comportamentos empreendedores de um agente público. Segundo 

Emmendoerfer (2019c, p.61), inspirado nos trabalhos de Kingdon (2003) e de Capella (2016), 

destacam-se três características semelhantes entre empreendedores no setor público, às quais 

podem variar dependendo da ocupação e das condições de trabalho que atuam nas organizações 

públicas: capacidade comunicativa de transmitir confiança e credibilidade frente a um público, 

com base em perícia em determinado assunto ou em sua posição formal no processo decisório;  

capacidade de estabelecer conexões políticas e habilidades de negociação; e, persistência, 

implicando disponibilidade e dedicação de recursos pessoais para alcançar o objetivo proposto. 

Em suma, todos os tipos de empreendedores no setor público apresentados podem lidar em 

maior ou menor grau com os diferentes tipos de inovações discutidas, visando agregar algum 

valor público (HUIJBREGTS; GEORGE; BEKKERS, 2021; MOORE, 2007). 

Vale acrescentar que inovações e empreendedores no setor público aqui tratados podem 

se manifestar em arranjos institucionais que mediam as relações entre Estado e Sociedade como 

os Conselhos Gestores e Fundos Econômicos Setoriais. Esses arranjos quando possuem, zelam 

e efetivam meios para a participação cidadã de diferentes públicos, em prol do bem comum do 

território envolvido, podem ser considerados como inovações democráticas (VON HIPPEL, 

2006), onde o Brasil é referência (VELLO, 2017). No setor turístico, essas inovações 

democráticas podem envolver, conforme Bassani, Gomes, Teles e Bonfim (2022),  Conselhos 

Municipais de Turismo (COMTUR) e Fundos Municipais de Turismo (FUMTUR), bem como 

são objetos de fomento e incentivo de governos supramunicipais, visando legitimar decisões 

para investimentos públicos para enfretamento de problemas locais e regionais. 

 

4 Considerações Finais 

 

 Um ensaio, além de seu objetivo, pode ter a finalidade mais abrangente de lançar luzes 

e provocações para temas sombreados, periféricos ou emergentes em determinado campo ou 

área de conhecimento, visando novas pesquisas, debates e avanços em termos teóricos e/ou 

práticos. Como contribuições deste ensaio, destaca-se pelo menos três potencialidades 

educativas deste conteúdo. 

A primeira está relacionada com a definição constitutiva dos principais termos 

relevantes discutidos neste ensaio enquanto potenciais categorias de análise para pesquisa 

técnica ou científica: os tipos de inovações e de empreendedores no setor público. A segunda 

envolve a possibilidade de usar esses conteúdos como conceitos a serem utilizados em 

programas de ensino ou de extensão, em forma de capacitações, para treinamento e 

desenvolvimento de pessoas para atuação mais qualificada no setor público e com ênfase no 

turismo. A terceira é empregar esses conteúdos como termos de referência ou verbetes para 

compor glossários ou definições para compor diretrizes e metodologias de programas e 

políticas públicas, principalmente, de empreendedorismo, desenvolvimento socioeconômico e 

de turismo.  

Portanto, este ensaio denominado como categórico cumpre tanto seu objetivo quanto 

sua finalidade ampliada, porém não encerra o debate do tema e termos aqui abordados, mas 

sim soma-se ao que já existe, instigando novos diálogos para o avanço do conhecimento no 

campo teórico e prático. 
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AS RELAÇÕES ENTRE MIGRAÇÕES DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E O 

EMPREENDEDORISMO 

 

Anderson da Cunha Jesus 

Yeda Swirski de Souza 

 

Resumo: Na economia do conhecimento, capital humano é elemento fundamental para o 

desenvolvimento de países. Falar de mobilidade de capital humano é falar de mobilidade de 

conhecimento, que se move no mundo globalizado entre fronteiras, alicerçado por sólidas 

conexões. Assim, profissionais qualificados podem migrar para países diferentes de sua origem 

e empreender com base em suas qualificações. Neste trabalho, realiza-se uma revisão 

sistemática da literatura para investigar estudos recentes sobre a relação entre migrações de 

profissionais qualificados e empreendedorismo. Tendo a teoria do capital humano como base, 

e apoiando-se nos conceitos de brain drain e brain circulation, o artigo aponta as tendências 

de estudos no campo, especialmente nos níveis individual e dos coletivos sociais. Ao final, são 

estabelecidas proposições de agenda de pesquisa no tema, em que comunidades e redes 

transnacionais, dupla imersão do empreendedor migrante e a relação do empreendedor migrante 

com os ecossistemas são proposições que se destacam.     

 

Palavras-chave: Capital humano. Brain circulation. Migrações. Empreendedorismo.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 As migrações fazem parte da história da humanidade. Assim como outros animais que 

buscam melhores condições para continuar vivendo, por diversos motivos, o ser humano 

também migra (Zweig et al., 2020). Individual ou coletivamente, ao longo da história pessoas 

e comunidades deixam para trás um lugar já conhecido e, algumas vezes, confortável, para 

buscar um amanhecer em outro território, seja por livre vontade ou não. As razões podem ser 

distintas, tais como pessoais, familiares, de sobrevivência, econômicas, políticas, climáticas e 

outras.  

 No século XXI, o fenômeno das migrações continua presente na humanidade. Agora 

com contornos mais complexos e contemporâneos, as migrações globais vem chamando 

atenção de governos, países e acadêmicos de diferentes áreas do conhecimento (Dheer, 2018; 

Jiang et al., 2020; Zweig et al., 2020). Os campos de administração e negócios, sociologia, 

psicologia e geografia humana são exemplos em que cresce o interesse e o número de pesquisa 

neste tema (Dabic et al., 2020; Oliinyk et al., 2021). Segundo a Organização Internacional de 

Migrações (OIM, 2020), o mundo possui 272 milhões de pessoas que residem em um país 

diferente daquele onde nasceram. E chama atenção o crescimento desse número, já que, apenas 

três anos antes, em 2017, era de 258 milhões de pessoas (OIM, 2020; Hajro et al., 2021).  

 Naturalmente, de todo esse montante de pessoas, há diferentes categorias ou tipologias 

para os estudos relativos a esses migrantes globais. Primeiramente, é fato que há uma grande 

diferença entre aqueles que são compelidos a migrar de forma praticamente compulsória (por 

exemplo, os refugiados) daqueles que migram por opção e escolha própria – por exemplo, 

acadêmicos ou executivos (Augusto & King, 2020). Também em relação ao trabalho, a 

literatura difere os migrantes altamente qualificados (dotados de maior capital humano, 

formação, experiências) e os migrantes com baixa qualificação – com poucos anos de educação 

formal, sem profissão advinda de formação (Hajro et al., 2021). Essas e outras nuances básicas 

entre os migrantes vão delineando e organizando as políticas públicas, as diretrizes de 

organizações e os campos de pesquisa sobre as migrações globais.  



 
 

 
 

 Neste estudo, o foco de pesquisa está nas migrações de profissionais qualificados. 

Define-se migrantes globais qualificados como profissionais dotados de capital humano para 

atuar em organizações e contextos intensivos em conhecimento e criatividade (Wang, 2021). 

As migrações de profissionais qualificados tem sido estudadas sob a ótica do brain drain (De 

la Vega Hernández; Barcellos de Paula, 2020; Vega-Muñoz et al., 2021) que consistem em 

perdas de níveis de capital humano de um país ou região por meio do êxodo de talentos para 

outros países ou regiões. Em contrapartida ao brain drain, muitos estudos focam no brain gain 

(Bacchi, 2016; Siekierski et al., 2018), especialmente explorando os ganhos que países podem 

ter ao receber e reter profissionais qualificados migrantes. Já Saxenian (2005) cunhou o termo 

brain circulation para caracterizar os fluxos de conhecimento, recursos e capacidades que 

circulam quando pessoas qualificadas exercem sua mobilidade e suas múltiplas conexões 

internacionais, fazendo com que haja também ganhos onde elas deixaram de estar.  

Boa parte das análises sobre as consequências do brain drain para cidades e regiões 

considera que o fenômeno ocasiona perda de capital humano e, portanto, recursos para o 

desenvolvimento econômico (Kasnauskiene & Palubinskaite, 2020). Contudo,  um olhar mais 

atento sobre o movimento migratório de profissionais qualificados (brain circulation) revela 

que a migração de profissionais qualificados pode significar um movimento empreendedor, já 

que há oportunidades de negócios que se estabelecem em mercados globais, especialmente no 

contexto de empresas intensivas em tecnologia e digitais (Annalee Saxenian, 2005; AnnaLee 

Saxenian, 2010). Nessa perspectiva, nas últimas décadas, observa-se de modo crescente o 

fenômeno do empreendedorismo internacional, caracterizando empresas que já nascem com 

intenção de internacionalizar e serem globais, como as chamadas born globals e international 

new ventures (Oviatt & McDougall, 2005).  

 Embora seja razoável supor conexões entre as migrações de profissionais qualificados 

e o empreendedorismo internacional, estudos que estabelecem relação entre esses fenômenos 

ainda são escassos. Ainda pouco é estudado sobre como esses fenômenos se relacionam. Já há 

um corpo de estudos sobre as barreiras e dificuldades que os migrantes globais enfrentam, bem 

como suas características pessoais e estratégias de lidar com as barreiras e discriminação no 

país de destino. Contudo, passada a fase inicial de adaptação em nível individual, a contribuição 

dos migrantes globais qualificados para o empreendedorismo e internacionalização de empresas 

intensivas em conhecimento e criatividade ainda é pouco conhecida (Hajro et al., 2021). Com 

isso, revela-se espaço para pesquisa sobre a relação entre migrações de profissionais 

qualificados e empreendedorismo, entendendo-se que são fenômenos que convidam para 

diferentes níveis de análise, integrando-se aspectos em nível individual, organizacional e em 

nível dos coletivos sociais (Parrilli et al., 2019).  

 Nesse contexto, esta pesquisa realiza uma revisão sistemática da literatura e o objetivo 

do trabalho é o de estabelecer proposições de agenda de pesquisa sobre as relações entre as 

migrações de profissionais qualificados e o empreendedorismo.  

 Nas próximas seções, são apresentados os fundamentos teóricos e conceituais que guiam 

o presente estudo, os procedimentos metodológicos da pesquisa, bem como os achados e 

discussões iluminados pela revisão da literatura.   

 

2 CAPITAL HUMANO, MIGRAÇÕES E EMPREENDEDORISMO 

As migrações globais estão sempre conectadas com o contexto social, econômico e 

político. Por isso, seu estudo é multidimensional, interessando a diferentes áreas. Contudo, 

historicamente é difícil realizar predições sobre tendências nas migrações, o que mantém a 

necessidade constante de estudos (Hajro et al., 2021).   



 
 

 
 

É importante pontuar algumas classificações de migrantes globais que a literatura 

acadêmica vem trabalhando nos últimos anos, como expatriados, migrantes qualificados, 

empreendedores migrantes, transnacionais ou de diáspora. Os expatriados são os trabalhadores 

que são transferidos para outro país, porém, seguindo na mesma organização. Multinacionais 

são exemplos comuns onde isso acontece. Esses profissionais contam um processo de 

integração mais facilitado, por geralmente ter um acompanhamento maior da empresa e sua 

estadia pode ser temporária (Hajro et al., 2021). Já os migrantes qualificados são profissionais 

que decidem mudar de país para viver novas oportunidades de trabalho no país de destino. Seu 

processo de integração, geralmente, é mais difícil do que os expatriados (Dutta et al., 2021; 

Hajro et al., 2021). Já os empreendedores são migrantes que iniciam novos negócios fora de 

seu país de origem. Empreendedores transnacionais aqueles que possuem relações com pelo 

menos dois países diferentes. E de diáspora, aqueles que mantém relações entre o país de 

destino e o país de origem (Dheer, 2018).  

 Algo importante que aqui se pretende fazer, é conectar o tema das migrações com o 

empreendedorismo internacional. Surpreendentemente, não parecem ser abundantes as 

pesquisas sobre essa relação específica. Todavia, é grande a necessidade de entendimento dela. 

Um levantamento realizado nos Estados Unidos mostrou que os imigrantes constituíam 20,60% 

do total de empreendedores do país em 2014, os quais juntos arrecadaram mais de 60 bilhões 

de dólares de faturamento anual. Da mesma forma, casos semelhantes são os do Canadá, 

Bélgica, Holanda, Alemanha, Suécia, Reino Unido e Espanha. Em muitos deles, a taxa de 

empreendedorismo nos imigrantes é superior à taxa da população nativa (Dheer, 2018). No caso 

dos migrantes qualificados que decidem empreender no país de destino, suas conexões 

internacionais podem facilitar os negócios internacionais de suas firmas.  

 A teoria do capital humano pode ser utilizada como base para o entendimento da 

mobilidade de migrantes globais qualificados. Como se trata de um assunto multidisciplinar, 

outras teorias como capital social, teoria institucional, teoria de redes e teorias do campo da 

sociologia e psicologia poderiam também contribuir ao tema. Contudo, aqui entende-se que em 

se tratando de migrantes altamente qualificados para um contexto de economia do 

conhecimento e criatividade, a teoria do capital humano mostra-se mais adequada para esses 

estudos (Aboites & Díaz, 2018; Fan & Li, 2019; Staniscia et al., 2021).  

 O capital humano se refere especialmente à formação, nível educacional, habilidades e 

experiências do indivíduo, conforme os estudos seminais de Becker (1962) e Schultz (1961). O 

capital humano é inerente ao indivíduo, mas as organizações e os países acessam o capital 

humano por meio das pessoas e dos trabalhadores. Dessa forma, quando há saídas ou chegadas 

de trabalhadores altamente qualificados, os níveis de capital humano de uma organização, 

região ou país são afetados (Becker, 2002). Em se tratando de profissões de setores intensivos 

em conhecimento e criatividade, os talentos tendem a ser mais escassos, o que gera uma 

competição global por talentos.  

 Por outro lado, a teoria do capital humano, no que se refere à mobilidade, defende que 

quanto maior a formação e qualificação do indivíduo, maior tende a ser a sua mobilidade. Ou 

seja, quanto mais qualificado, maior a chance de tornar-se um migrante, pois o indivíduo passa 

a buscar as melhores e mais atrativas oportunidades, tanto do ponto de vista profissional, 

financeiro (fatores hard) quanto não-financeiro, como qualidade de vida (fatores soft).  

 Isto se encaixa perfeitamente no caso dos migrantes profissionais qualificados, que saem 

de seus países por opção, alicerçados em sua formação, habilidades e experiências, buscando 

aproveitá-las da melhor forma e expandi-las no país de destino, podendo aumentar suas 

competências para o trabalho.  



 
 

 
 

 Para um entendimento mais completo das migrações globais qualificadas, é preciso 

compreender também os conceitos de brain drain e brain circulation. Eles são muito 

importantes para explicar como a mobilidade de capital humano – de migrantes qualificados - 

pode ser vista pelas regiões e países do mundo.   

 Durante muitos anos, o foco de estudos esteve em tentar mensurar os danos ou perdas 

que países tinham ao ver estudantes, profissionais qualificados e acadêmicos migrando, 

geralmente, para países mais desenvolvidos. Isto foi considerado como perda de capital 

humano, maléfica aos países de origem, que ficavam ainda mais carentes de talentos e viam, 

sem nada poder fazer, uma verdadeira “fuga de cérebros”. Com ela, um país deixa de aproveitar 

os aspectos positivos desses profissionais qualificados, como contribuições do trabalho em si, 

mas também políticas e sociais, e ainda efeitos positivos na produtividade de colegas e pares e 

arrecadação de impostos ao país (Bacchi, 2016). Assim, o fenômeno de brain drain tornaria os 

países com escassez de capital humano ainda mais escassos (Teney, 2021).   

 Com o tempo, outra abordagem foi surgindo para a compreensão da mobilidade de 

capital humano altamente qualificado em nível global: a brain circulation. Nela, os conceitos 

são mais fluidos. Não há somente perda ou ganho de capital humano. Mas há trocas. Saxenian 

(2005) foi um dos principais nomes acadêmicos neste tema. Suas ideias defendem que os 

conhecimentos, experiências e habilidades podem fluir entre regiões e países, e que esse fluxo 

não precisa ser de uma via só. Assim, essa abordagem gera uma mudança de perspectiva sobre 

as migrações globais qualificadas, passando para um processo contínuo e multidimensional 

ligando dois países (país de origem e país de destino). Os migrantes podem transferir 

conhecimentos e habilidades adquiridos no país destino ao país de origem, por meio de 

colaborações remotas, projetos virtuais, congressos, redes e comunidades internacionais e 

outros tipos de trocas. Dessa forma, os processos de brain drain vão dando espaço ao brain 

circulation (Bacchi, 2016; Chrysostome & Nkongolo-Bakenda, 2019).  

 Contudo, é importante atentar para algumas condições para que o fenômeno de brain 

circulation realmente ocorra: (a) a experiência no país de destino agrega valor aos 

conhecimentos e habilidades já existentes no migrante. (b) as habilidades adquiridas no exterior 

podem ser aplicadas no país de origem, haja vista um ambiente capaz de receber essas 

habilidades, como universidades, organizações intensivas em conhecimento e indústrias de alta 

tecnologia. (c) os migrantes desejam e tem a capacidade de perceber e apreender novas práticas 

e habilidades no país destino, podendo traduzi-las para a realidade do país de origem (Bacchi, 

2016).  

 Na próxima seção, são apresentados os procedimentos metodológicos deste estudo.   

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nesta pesquisa, realizou-se uma revisão sistemática da literatura a fim de evidenciar a 

fronteira do conhecimento no que diz respeito às migrações de profissionais qualificados e sua 

relação com o empreendedorismo. Com o intuito de conhecer as tendências mais recentes do 

campo de pesquisa, a revisão sistematizada auxiliou muito na compreensão geral do campo de 

pesquisa e nas contribuições que este artigo vem a trazer. Em uma análise preliminar da 

literatura acadêmica identificou-se quatro special issues sobre o tema das migrações em revistas 

científicas no período de 2019 a 2021, no Journal of World Business, Human Resource 

Management Journal, Journal of International Business Policy e Cadernos EBAPE-Br. 

Considerou-se a incidência de special issues como indicador da relevância e atualidade do tema. 

Além da análise desses special issues, foi realizada busca de artigos científicos 

compreendidos no período de 2017 a 2022. Optou-se pela base Scopus®, a qual é uma das 

maiores bases de dados de trabalhos científicos revisados por pares disponível. Buscou-se 



 
 

 
 

combinações das seguintes palavras-chave: skilled migrat*; human capital; brain circulation; 

brain drain; immigrant OR migrant entrepreneur*. Todas as palavras e expressões relativas a 

título, resumo e palavras-chave.  

Desta busca inicial, os artigos tiveram seus títulos e resumos lidos para verificação de 

adequação com o objetivo e pergunta de pesquisa do trabalho. Após essa etapa de filtragem 

inicial, chegou-se, então, ao número final de 54 artigos científicos. Dentre eles, foram 

priorizados na pesquisa aqueles com maior aderência teórico-empírica aos temas buscados. 

Além disso, alguns artigos clássicos mais antigos foram utilizados no trabalho, por se tratar de 

trabalhos seminais em suas teorias.   

Em relação aos artigos selecionados, esses foram analisados com auxílio dos softwares 

NVivo®, Mendeley® e Excel®, utilizados para a categorização do conteúdo dos textos. Ao 

longo das leituras, extratos dos textos foram selecionados e codificados por assunto, conforme 

a frequência, aderência e importância para o tema central do trabalho. Essa etapa culminou em 

facilitar os achados da pesquisa e em dispor os resultados na forma das seções que aqui se 

encontram.  

 

4 TENDÊNCIAS E ABORDAGENS NO CAMPO DE PESQUISA  

 Nesta seção são apresentadas duas vertentes da pesquisa identificadas por meio da 

revisão sistemática da literatura no tema das relações entre as migrações de profissionais 

qualificados com o empreendedorismo.  

 

4.1 Migrações de profissionais qualificados e empreendedorismo em suas implicações 

para o indivíduo  

 Conforme já abordado, profissionais qualificados migram entre os países e podem fazer 

uso de recursos e capacidades que os habilitam para empreender em novo país. Aqui, serão 

tratadas as relações no nível do indivíduo empreendedor.  

 Antes de explorar os aspectos individuais do empreendedor migrante, é preciso refletir 

sobre os motivadores desse empreendedorismo. Dutta et al. (2021) estudaram as influências 

sobre o empreendedorismo de profissionais qualificados imigrantes nos Estados Unidos e 

explicam que a maioria das empresas não consegue explorar na plenitude a bagagem 

educacional dos imigrantes, por razões culturais e legais, o que acaba os incentivando 

indiretamente a um empreendedorismo por necessidade (Dabic et. al., 2020). Por outro lado, 

Duan et al. (2021) e Portes e Martinez (2020) relatam sobre casos em que profissionais 

qualificados imigrantes empreendem com intencionalidade, visando, justamente aproveitar 

capital humano e social que possuem em suas relações transnacionais.  

 Ao criar e desenvolver negócios próprios, o empreendedor migrante precisa ter também 

os conhecimentos necessários para superar as barreiras de entrada no país em que estabelece 

seu negócio e criar estratégias para isso, se necessário. Deverá ter competências específicas 

para empreender em um novo país e para construir uma identidade local, pois está se inserindo 

em uma nova cultura em contexto amplo (Hajro et al., 2019, 2021).  

 Aqui, neste nível de pesquisa, o campo demonstra que o capital humano tem 

fundamental importância, pois o capital humano do profissional qualificado migrante – advindo 

de seu país de origem – muitas vezes não é valorizado no país anfitrião. Todavia, os 

empreendedores qualificados o utilizam na criação e desenvolvimento de seus negócios, 

combinando habilidades diferentes dos empreendedores locais (Baron & Harima, 2019; Gao et 

al., 2021).  

 Gao et al. (2021) examinaram o impacto da origem migrante dos empreendedores no 

nível de inovação das empresas na China, medido pelo investimento em pesquisa e 



 
 

 
 

desenvolvimento e número de patentes. Eles descobriram que empreendedores migrantes tem 

maior propensão a tomar riscos do que seus pares locais. E, além disso, a origem migrante está 

positivamente associada à qualidade e eficiência da inovação, bem como ao desempenho da 

empresa. Tais achados fazem sentido ao se pensar que o migrante é alguém que deixa um 

ambiente familiar para entrar em outro desconhecido, rodeado de incertezas. É da sua natureza, 

portanto, estar afeito a correr riscos.  

 São inegáveis as barreiras étnicas e culturais que o indivíduo empreendedor imigrante 

enfrenta. Muitas pesquisas se debruçam em entendê-las e descrevê-las. Portes e Martinez (2020) 

citam que muitas empresas com raízes étnico-culturais de seus fundadores acabam restritas a 

servir a própria comunidade étnica no país anfitrião. Como exemplo, as primeiras Chinatown 

nas cidades de Los Angeles e São Francisco foram criadas como uma espécie de refúgio contra 

um preconceito em nível generalizado. Também empresas haitianas em Miami enfrentaram 

resistências semelhantes e praticamente não se estenderam para além de suas próprias 

vizinhanças.  

 Contudo, para organizações intensivas em conhecimento e tecnologia, em ramos como 

eletrônicos, comércio internacional e design gráfico, a questão das comunidades étnicas não 

são predominantes. Nestes casos, cresce a importância de ambientes e ecossistemas que 

suportem esses negócios (Portes & Martinez, 2020). E para os empreendedores migrantes, 

cresce a condição de se possuir elevados níveis de capital humano. Todavia, sua comunidade 

não necessariamente é formada somente de seus pares de mesma nacionalidade, mas, sim, uma 

comunidade também global e internacionalizada.  

 Nesse cenário de atividades que exigem elevado capital humano, o que é fundamental 

para o sucesso dessas atividades, o empreendedor migrante está trazendo de fora conhecimentos 

e bagagens das quais, muitas vezes, o país anfitrião sofre de certa escassez. Por isso, a questão 

dos níveis individuais de capital humano é tão importante ao se falar de migrações e 

empreendedorismo, porque seus impactos na relação do indivíduo com os coletivos sociais do 

país anfitrião são enormes.  

 

4.2 Migrações de profissionais qualificados e empreendedorismo em suas implicações 

para os coletivos sociais   

 A mobilidade de capital humano - por meio de trabalhadores qualificados - e sua relação 

com o empreendedorismo envolve também questões que vão além do indivíduo migrante e 

empreendedor. Cidades, regiões, ecossistemas de inovação e empreendedorismo, sociedade e 

governo são exemplos de contextos e atores que influenciam e são influenciados pelo fenômeno 

das migrações e do empreendedorismo.  

 Dessa forma, quando um empreendedor migra, ele leva uma bagagem consigo do país 

de origem. E recebe em parte uma nova bagagem do país anfitrião. Para o entendimento dessa 

dinâmica, muitas teorias e abordagens são utilizadas para isso. Uma delas é chamada “mixed 

embeddedness”, ou imersão mista. Sua ideia central é de que fatores exógenos que limitam ou 

favorecem atores coletivos não são restritos à economia, mas também a antecedentes de cunho 

institucional, regulatório e sociocultural (Falcão et al., 2021).  

 Essa imersão mista envolve aspectos econômicos, culturais, sociais, instituições, de 

gênero e raça, e de ambientes de suporte. O conceito de imersão mista, portanto, engloba tanto 

o nível micro dos empreendedores e seus recursos e capacidades, quanto o nível meso da 

estrutura de oportunidades local, vinculando-os a um quadro macroinstitucional (Falcão et al., 

2021). Ao estudar empreendedores brasileiros de startups no Canadá sob esta lente, Falcão et 

al. (2021) encontraram que seu perfil predominante é de profissionais de classe média e alta 

advindos da região sudeste do Brasil. E que a constituição de redes sociais é fundamental para 



 
 

 
 

iniciarem seus empreendimentos. Essas estruturas sociais oferecem um mecanismo de suporte 

para os negócios, especialmente se os clientes forem próximos à comunidade étnica do 

empreendedor. Isto é um fator crítico de sucesso para o empreendedorismo imigrante. Ademais, 

encontraram inúmeros símbolos e identidades nacionais e pessoais inseridos nos negócios, que 

confirmam o quanto são fortes os vínculos étnicos dos empreendedores imigrantes.  

 No âmbito cultural, é sabido que o empreendedor imigrante precisa fazer esforços para 

se ajustar à cultura do país anfitrião. Isso não significa substituir completamente sua bagagem 

cultural por outra, mas implica em ações e atitudes que farão a diferença para a perpetuação de 

seus negócios. Como parte desses esforços, estudos convergem que a fluência na língua do país 

anfitrião é um fator crucial para o sucesso de negócios de imigrantes (Xu et al., 2019), sendo 

uma das mais importantes barreiras a ser superadas na inserção cultural dos imigrantes.  

 Outra lente importante para o entendimento das relações entre profissionais qualificados 

migrantes e o empreendedorismo é a de ecossistemas de inovação e empreendedorismo. 

Pesquisadores defendem que os empreendedores migrantes entre países podem possuir relações 

entre dois ecossistemas: o antecedente – de origem – e o anfitrião (Baron & Harima, 2019; 

Duan et al., 2021). 

 Duan et al. (2021) focam sua pesquisa no ecossistema empreendedor do país de origem 

de empreendedores migrantes e nos fatores que poderiam influenciar nas capacidades do 

empreendedor. Os autores explicam que o empreendedor imigrante está envolvido em um 

“ecossistema duplo”, podendo acessar recursos e capacidades de ambos os ecossistemas – do 

país de origem e anfitrião – portanto, em comparação com pares locais, os empreendedores 

imigrantes podem possuir certas vantagens em termos de ecossistema, advindas de sua origem.  

 Baron & Harima (2019) também defendem as mesmas ideias, após realizar estudo de 

caso no ecossistema de startups de Berlim, na Alemanha. Eles realizaram entrevistas em 

profundidade com empreendedores imigrantes e experts daquele ecossistema. Esse estudo 

revela que as experiências e trajetórias transnacionais desses empreendedores elevava o capital 

humano no ecossistema de Berlim. E não somente isso, mas a presença deles gera uma atração 

de mais profissionais qualificados, os quais são convidados a trabalhar junto desses negócios, 

devido aos laços e redes internacionais aos quais pertencem os empreendedores.  

 A questão das redes, inclusive, também tem papel importante. Os migrantes 

profissionais qualificados são considerados como pontes de conhecimento transnacional entre 

seu país de origem e o país anfitrião. Esse papel de ponte é possível de ser exercido por meio 

do capital humano e social, e tem o potencial de gerar inovações em rede, guiadas pelo que 

podem ser chamadas de comunidades em movimento (D’Ambrosio et al., 2019).   

 

5 DISCUSSÃO E PROPOSIÇÕES PARA UMA AGENDA DE PESQUISA  

 Como se observa até aqui, a pesquisa em migrações de profissionais qualificados e 

empreendedorismo envolve um corpo teórico plural, pois a administração e negócios não é a 

única área do conhecimento que pesquisa o tema. Além disso, mesmo havendo uma teoria de 

base já tradicional e sólida para explicar a mobilidade de trabalhadores qualificados – teoria do 

capital humano – é preciso o entendimento de outras abordagens auxiliares para abarcar este 

tema.  

 Neste ponto, analisando estudos recentes no tema, percebe-se que ainda não vem sendo 

explorada toda a potencialidade do campo de pesquisa. Ainda há lacunas no conhecimento 

sobre as migrações de profissionais qualificados, quanto mais sobre suas relações com 

empreendedorismo, inovação, negócios internacionais, desenvolvimento de regiões e países. 

Há uma certa tendência no campo de enfatizar as experiências, desafios e barreiras que os 

empreendedores migrantes encontram no nível individual. Isto é compreensível, pois se eles 



 
 

 
 

não ultrapassarem essas barreiras iniciais, nada mais de produtivo acontecerá em decorrência 

de sua mobilidade (Hajro et al., 2021). Contudo, passado o período de adaptação inicial e o 

marcante processo de aculturação que os migrantes vivenciam, a partir disso há muito o que se 

pesquisar.   

 Observa-se também que a maioria dos estudos são de natureza quantitativa, utilizando 

questionários e/ou dados secundários de relatórios e governos (Dheer, 2018), podendo 

demonstrar algumas relações estatísticas. Mas falta saber como e por que ocorrem muitos dos 

processos de migrantes empreendedores enquanto estão no país anfitrião. Mais pesquisas 

qualitativas são necessárias ao campo. Bons exemplos de como métodos qualitativos podem 

gerar trabalhos interessantes ao campo de pesquisa são os estudos de Aboites & Díaz, 2018; 

Obadire et al., 2020; Prashantham et al., 2019. Por exemplo, Prashantham et al. (2019) 

investigaram como se dão os laços étnicos de redes entre pessoas e empresas multinacionais no 

contexto de novos empreendimentos internacionais da Índia. Eles concluem que adotar uma 

abordagem mais integrativa e multinível para a pesquisa é importante e que isso ajudará a 

pesquisas no tema em países emergentes.  

 Em termos gerais, é possível observar que a pesquisa em migrações globais qualificadas 

é organizada principalmente em três perspectivas: (a) perspectiva do indivíduo, do migrante 

trabalhador ou empreendedor qualificado que passa a viver e trabalhar em outro país. Aqui, as 

pesquisas focam especialmente nas suas vivências pessoais, desafios, barreiras e discriminação 

enfrentados, aspectos psicológicos e cognitivos. (b) perspectiva da organização. O que e como 

as organizações do país de destino fazem para acolher e integrar os trabalhadores migrantes 

qualificados. As políticas e práticas adotadas para essa integração, a relação com os 

colaboradores nativos e resultados que podem ser ligados a essas práticas. (c) perspectiva da 

sociedade. Para além da organização, são estudos que investigam os impactos das migrações 

qualificadas para as sociedades do país de destino e país de origem do migrante. Por exemplo, 

sobre as remessas financeiras que os migrantes realizam para seus países de origem, as quais 

em muitos países constituem percentual importante do PIB local e ainda podem ser 

correlacionadas com o aumento de novos empreendimentos internacionais em países em 

desenvolvimento (Honig, 2020).  

 Especificamente sobre o empreendedorismo imigrante, Dheer (2018), que realizou uma 

revisão sistemática da literatura sobre o tema, defende que o campo de pesquisas está modelado 

da seguinte forma: (a) Antecedentes. Referem-se a atributos que antecedem o 

empreendedorismo imigrante, como valores e características do empreendedor, características 

da região, ambientes de redes, condições socioeconômicas e ambientes institucional e 

regulatório. (b) Processos. Referem-se a como os empreendedores exploram recursos e 

capacidades para os empreendimentos fora de seu país de origem. Que estratégias diferentes 

utilizam em nível organizacional e quais políticas e regulações de suporte (ou não) os governos 

e países implementam sobre o funcionamento desses empreendimentos. (c) Resultados. 

Referem-se a ganhos ligados ao migrante empreendedor, à performance e desempenho de suas 

organizações e ao desenvolvimento econômico das regiões e países, levando em conta 

indicadores financeiros e também sociais, como geração de empregos. Salienta-se que todos 

esses três aspectos podem ser estudados sob o ponto de vista micro, meso e macro.  

 Neste trabalho, defende-se a ideia de que no campo da administração e negócios, é 

preciso haver uma aproximação entre a teoria do capital humano e abordagem de brain 

circulation para o entendimento das migrações de profissionais qualificados e sua relação com 

o empreendedorismo internacional. A bagagem de capital humano e as conexões internacionais 

que os migrantes profissionais qualificados podem possuir são elementos muito ricos para os 

empreendimentos intensivos em conhecimento e criatividade. Contudo, Dheer (2018) relata que 



 
 

 
 

apenas 5,8% das pesquisas em empreendedorismo imigrante estão ligadas ao campo dos 

negócios internacionais.  

 Não é em vão que muitos autores no campo vem advogando que as novas pesquisas em 

migrações de profissionais qualificados devem adotar perspectivas multinível e 

multidisciplinares (D’Agostino et al., 2019; Dias Lopes, 2020; Shirmohammadi et al., 2019), 

pois as migrações são fenômenos complexos que realmente envolvem e impactam em diferentes 

níveis. É importante focar especificamente em cada um deles para um entendimento científico 

e aprofundado, porém, também é necessária uma visão mais integradora e holística no campo.  

 Desta forma, o contexto de uma economia que não é mais meramente industrial, mas 

sim intelectual, conectada e globalizada, é o pano de fundo perfeito para a pesquisa em 

migrações no que tange aos negócios – e especialmente, negócios e empreendimentos 

internacionais completamente mergulhados nesse contexto. Por isso, a importância de uma 

visão mais ampla no campo. Aliás, muitos autores constatam que os empreendedores migrantes 

são mais propensos a correr riscos do que os empreendedores locais (Gao et al., 2021).  

 As discussões sobre perdas ou ganhos de capital humano entre os países ainda devem 

seguir, tanto no campo acadêmico quanto no aspecto prático, refletindo-se no comportamento 

e políticas dos países. Ainda recentemente, há tanto pesquisas que focam na questão de brain 

drain quanto aquelas que focam em brain circulation (Bacchi, 2016; De la Vega Hernández & 

Barcellos de Paula, 2020; Vega-Muñoz et al., 2021). Talvez a única conclusão possível é que 

nem sempre a migração será somente boa ou ruim para o país de origem. E nem sempre o país 

de destino somente ganha. Ou, pelo menos, pode não ganhar sozinho.  

 A mobilidade de capital humano parece um caminho irreversível, em que existe uma 

grande comunidade global, conectada por tecnologias, plataformas e meios transportes jamais 

vistos pela humanidade, e que está em constante movimento. Cabe às organizações e países 

tirarem o melhor proveito possível de toda essa movimentação. Além, é claro, dos próprios 

migrantes.  

 Este artigo propõe, assim, uma aproximação entre a teoria do capital humano e a 

abordagem de brain circulation para contribuir no entendimento das migrações de profissionais 

qualificados em associação ao empreendedorismo internacional. Apesar das barreiras, 

preconceitos e dificuldades iniciais (Falcão et al., 2021) o capital humano desses migrantes 

qualificados os potencializa para negócios e relações internacionais no contexto da economia 

baseada em conhecimento e criatividade. Como efeito, os países de origem dos migrantes 

(geralmente, países emergentes) podem buscar ou incentivar alguns benefícios dessas 

migrações, antes que os migrantes retornem (se um dia retornarem).  

 A representação das relações entre capital humano e empreendedorismo internacional é 

esboçada em um framework conceitual (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Figura 1 – Framework conceitual da pesquisa 

 

Fonte: autores.  

 

 O framework representa visualmente relações embasadas em teoria e desdobradas na 

prática, reunindo os elementos estudados neste ensaio teórico. Sendo assim, nesta seção 

também é apresentada uma proposição de agenda de pesquisa em migrações de profissionais 

qualificados e empreendedorismo. A seguir, é apresentado um quadro com o resumo dessas 

contribuições, levantadas em estudos como de Duan et al., (2021), Hajro et al., (2021), Dheer, 

(2018), Falcão et al., (2021), Dabic (2020), Baron e Harima (2019), Xu et al., (2019), 

Chrysostome e Nkongolo-Bakenda (2019), Aboites e Díaz (2018).  

 
Quadro 1 – Agenda de pesquisa no campo de migrações globais qualificadas 

 Nível individual  Nível de organização Nível de sociedade e país 

Antecedentes - Existem características 

de personalidade que são 

mais ligadas à aculturação 

dos migrantes?  

- Que fatores cognitivos, 

psicológicos e 

sociológicos diferenciam 

empreendedores 

migrantes de 

empreendedores 

locais/nativos? 

- Como as organizações 

receptoras se preparam 

para admitir migrantes 

globais qualificados?  

 

- Que mecanismos sociais 

ajudam a promover a 

integração dos 

empreendedores 

migrantes qualificados nas 

sociedades em que passam 

a se inserir?  

Processos - Que processos cognitivos 

e psicológicos os 

migrantes utilizam para 

- Como as organizações do 

país anfitrião podem 

contribuir com as questões 

de qualidade de vida dos 

- Como construir 

confiança entre redes e 

comunidades de 



 
 

 
 

superar barreiras de 

integração?  

- Que papel podem ter 

mentores nativos para um 

melhor processo de 

integração dos migrantes 

qualificados? 

- Como os 

empreendedores 

migrantes globais mantém 

relações duplas entre o 

país de origem e o de 

destino, sendo que ao 

mesmo tempo assimila 

uma nova cultura e está 

mais distante de outra? 

migrantes empreendedores 

e profissionais 

qualificados? 

- Que políticas de gestão de 

pessoas as organizações 

receptoras adotam para 

integrar os migrantes 

qualificados? Quais seus 

resultados?  

empreendedores 

migrantes qualificados?  

- Como as políticas 

públicas de países de 

origem e anfitrião 

facilitam ou dificultam 

empresas de migrantes a 

se internacionalizar?  

Resultados - Existem características 

pessoais generalizáveis 

dos empreendedores 

migrantes qualificados?  

- Qual o impacto dos 

empreendedores migrantes 

qualificados no 

desempenho das 

organizações (vendas, 

crescimento, inovação, 

receita)? 

- Qual o impacto dos 

empreendedores migrantes 

qualificados na 

internacionalização das 

empresas?   

- Quais as métricas para 

comparação do 

empreendedorismo 

imigrante entre diferentes 

países?  

- Que países emergentes 

estão atraindo 

empreendedores 

migrantes qualificados?   

- Existem características 

generalizáveis dos grupos 

e redes de migrantes e 

empreendedores globais 

qualificados? 

Fonte: autores.  

  

 A agenda de pesquisa acima tem as contribuições de sugestões de estudos futuros de 

diversos dos autores citados neste trabalho. Admitindo-se que o quadro 1 não esgota todas as 

oportunidades de pesquisa no campo, mas oferece um panorama geral, ainda é possível estender 

a agenda, com um olhar ainda mais voltado aos argumentos apresentados neste artigo.  

 Considerando a bagagem de capital humano, experiências, relações entre pelo menos 

dois países e propensão a riscos que os empreendedores migrantes possuem, seria possível 

afirmar que no contexto intensivo em conhecimento e criatividade, uma empresa com 

empreendedor migrante irá internacionalizar com maior facilidade do que uma empresa com 

empreendedor local? Que moderadores e mediadores poderiam existir nessa relação?  

 Da mesma forma, os empreendimentos internacionais fundados e administrados por 

migrantes globais existem em vários países. Porém, quais as diferenças de processos individuais 

e resultados organizacionais entre países desenvolvidos e países emergentes?  

 Por fim, também é possível observar que pouca atenção é dada nas pesquisas sobre a 

relação dos migrantes com o contexto local em que os empreendimentos globais estão 

operando. Aqui, pode-se falar principalmente sobre os ecossistemas de inovação e 

empreendedorismo (Baron & Harima, 2019; Duan et al., 2021). Quando um migrante 

empreendedor qualificado desempenha seus negócios em uma organização que está inserida 

em um ecossistema, ele revela um pouco das suas experiências e capital humano e, ao mesmo 

tempo, recebe um pouco das habilidades e experiências dos demais. Essas relações e impactos 

de via dupla também merecem maiores estudos.  

 



 
 

 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Por meio desta pesquisa, é possível observar que a relação entre as migrações de 

profissionais qualificados e o empreendedorismo, especialmente de negócios internacionais, é 

um campo rico em oportunidades de pesquisas teórico-empíricas que venham a descrever ou 

explorar essas dinâmicas relações e suas consequências. O enquadramento teórico e das 

abordagens existentes para tal também se constituem em desafios aos pesquisadores, uma vez 

que são múltiplas as lentes possíveis de explicar e observar tais fenômenos.   

A partir desta pesquisa, observa-se que a teoria do capital humano, combinada com a 

abordagem de brain circulation, mostra-se bastante adequada para explorar a mobilidade dos 

migrantes qualificados, os quais, por sua vez, tem influências e impactos nos empreendimentos 

de negócios inseridos no contexto da economia do conhecimento e criatividade. Também se 

verifica que o empreendedorismo imigrante, realizado por profissionais qualificados que 

migram de país, é um fenômeno que demanda um olhar holístico. Indivíduos, organizações e 

coletivos sociais influenciam e são influenciados neste processo.  

A agenda de pesquisa proposta no artigo ilustra essas questões. O campo de pesquisa 

que permeia as relações entre migrações de profissionais qualificados e o empreendedorismo 

renderá anos de estudos para o entendimento de todos os fenômenos envolvidos, ainda 

somando-se ao fato de que eles são dinâmicos. Ou seja, as migrações e o empreendedorismo 

também dependem e são influenciados por fatores externos maiores, que estão em constante 

mutação em escala global. Sendo assim, este estudo contribui com direcionamentos e 

oportunidades de pesquisa que refletem as tendências mais recentes neste campo de pesquisa.   
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EMPREENDEDORISMO INTERNACIONAL E 

MENTALIDADE GLOBAL: UMA DICUSSÃO TEÓRICA 
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Resumo: No cenário competitivo em constante mudança, a mentalidade global (MG) tornou-

se um fenômeno presente e necessário para as organizações. Este ensaio teórico teve como 

propósito analisar a relação entre empreendedorismo internacional e mentalidade global. Para 

tanto, foi realizada uma investigação bibliográfica no Periódicos da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), na Emerald Insight, Scopus, Spell, Springer 

e Web of Science. Foram utilizados descritores nas bases de dados para realizar as buscas de 

artigos científicos que relacionam as temáticas de empreendedorismo internacional (EI) e 

mentalidade global (MG). Percebe-se convergências e divergência entre os construtos EI e 

MG, assim como tendências contemporâneas. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo internacional. Mentalidade global. Internacionalização. 

Empreendedor. 

 

1 Introdução 

 

Para o filósofo Heráclito (cerca de 540-470 a.C.), a única constante é a mudança. O 

pensamento de Heráclito soa como atual no mundo que passa por um momento de 

transformações de elevadas magnitudes (SCHWAB, 2016). Essas modificações exigem perfil 

qualificado dos empreendedores para a obtenção de resultados positivos. Diante dessa arena 

global competitiva, faz-se necessário o desenvolvimento da mentalidade global 

(MAGDARAOG JÚNIOR, 2015). 

O desenvolvimento da mentalidade global (MG) colabora na obtenção de performance 

empresarial acima da média, melhoria contínua das organizações e no aproveitamento das 

oportunidades no cenário global. A MG é uma temática largamente debatida nas organizações 

(MOZZATO; GRZYBOVSK, 2018).  

Assim como a mentalidade global (MG), observa-se crescente interesse pelo 

empreendedorismo internacional (EI). Nas pesquisas acadêmicas realizadas no Brasil, esse 

campo de investigação apresenta discreto crescimento, mas possui elevado potencial de 

ampliação (OLIVEIRA; CABANNE; TEIXEIRA, 2020). Nas organizações, o EI colabora no 

processo de internacionalização das empresas e o empreendedor pode contribuir sobremaneira 

na internacionalização de empreendimentos (SILVA; CHAGAS; SIQUEIRA, 2012).  

Esse processo de internacionalização exige conduta assertiva e características dos 

empreendedores de modo que determinados fatores sejam levados em consideração para 

colaborar na tomada de decisões, a saber: tamanho da oportunidade, inovações tecnológicas e 

a concorrência (CIRAVEGNA et al., 2018; SIMÕES; DOMINGUINHOS, 2005). Estudos 

como os de Arora et al. (2004) e Tseng, Tansuhaj e Rose (2004) mostram que a 

internacionalização recebe influência da MG. Dessa forma, organizações envolvidas em 

cenários transfronteiriços necessitam de gestores e empresários com experiência, 

conhecimento de práticas no exterior e atentos a processos modernos (FELÍCIO et al., 2013; 

REIS et al., 2018). Pois, ingressar no exterior expõe os empreendedores a atuarem com  
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stakeholders de diferentes culturas e com nações cujas características também são específicas 

(XUE et al., 2021). 

Mesmo com avanços em pesquisas sobre esses tópicos, existem lacunas na literatura 

que tratam a relação entre mentalidade global e empreendedorismo internacional nas 

organizações (LIN; CAO; COTTAM, 2019). De sorte que, este ensaio teórico pretende suscitar 

oportunidades de pesquisas e servir de base científica à gestão organizacional de 

empreendimentos hoteleiros, para tanto possui o objetivo de analisar a relação entre 

empreendedorismo internacional e mentalidade global. Para esse propósito, foi realizada uma 

investigação bibliográfica no Periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior), na Emerald Insight, Scopus, Spell, Springer e Web of Science. 

 
2  Referencial teórico  

 

Este estudo tem como propósito explicar a relação entre empreendedorismo 

internacional (EI) e mentalidade global (MG), para alcançá-lo, inicialmente revela-se como são 

compreendidos em seus campos de estudo. Considerada uma área de pesquisa contemporânea, 

em 2019, o empreendedorismo internacional completou 30 anos (ZUCCHELLA, 2021). 

Inicialmente, o termo foi citado no artigo apresentado por Morrow, em 1988, quando enfatizou 

que avanços tecnológicos e econômicos permitiram a abertura de mercados internacionais para 

os gestores. 

No entanto, a gênese do conceito sobre a temática está no estudo seminal intitulado 

“International versus domestic entrepreneurship: New venture strategic behavior and industry 

structure” de Patrícia McDougall, em 1989, quando comparou a diferença entre 

empreendimentos internacionais e domésticos (COVIELLO; MCDOUGALL; OVIATT, 

2011).  

Com o avanço dos estudos a compreensão acerca da temática evoluiu (WACH; 

WEHRMANN, 2014). As publicações de Oviatt e McDougall (1994) e McDougall e Oviatt 

(2000) foram as primeiras a revelarem a conceituação do termo. Em 1994, Oviatt e McDougall 

definiram o EI como uma empresa que nasceu com o objetivo de alcançar vantagem 

competitiva por meio de recursos e de comercializar sua produção para outros territórios 

(KEUPP; GASSMANN, 2009). Em 2000, o conceito foi redefinido para um conjunto de 

inovações, antecipação na tomada de decisão e alto nível de tolerância a riscos no que concerne 

ao cruzamento de fronteiras (MCDOUGALL; OVIATT, 2000).  

Os autores Dimitratos e Plakoyannaki (2003, p. 189) definiram empreendedorismo 

internacional como: “[...] um processo de toda a organização que está incorporado na cultura 

organizacional da empresa e que procura, por meio da exploração de oportunidades no mercado 

internacional, gerar valor”. Em 2005, o EI foi compreendido de forma mais refinada, a saber: 

“Empreendedorismo internacional é a descoberta, promulgação, avaliação e exploração de 

oportunidades – além das fronteiras nacionais – para criar bens e serviços futuros” (OVIATT; 

MCDOUGALL, 2005, p. 540), desse modo, diante da robustez, essa definição mostra-se mais 

adequada à realização desta investigação. 

Com a evolução do conceito de EI, pesquisas revelaram que o processo de 

internacionalização pode ser rápido e que o tamanho e a idade das organizações não são fatores 

relevantes para um resultado favorável (OVIATT; MCDOUGALL, 1994; KNIGHT; LIESCH, 

2016). O desempenho acima da média das empresas está relacionado à inovação como 

diferencial nos produtos ou serviços ofertados e de gestores centrados (NURJAMAN et al., 

2019; SEMUEL; SIAGIAN; OCTAVIA, 2017 MCDOUGALL; OVIATT; 2000). 

Vários esforços de pesquisas foram envidados no desenvolvimento dessa área do 

conhecimento, dentre os quais, destacam-se: criação de framework de novos empreendimentos  



 

 

 

internacionais (OVIATT; MCDOUGALL, 1994), as motivações que interferem na cultura 

empreendedora e nas atividades do EI (DIMITRATOS; PLAKOYIANNAKI, 2003), 

compreensão das empresas nascidas globais (KNIGHT; CAVUSGIL, 2004; RENNIE, 1993), 

a aplicação do EI numa perspectiva cognitiva e a atuação dos empreendedores explorando 

oportunidades em ambientes internacionais (ZAHRA; KORRI; YU, 2005) e a relação do EI na 

obtenção de vantagem competitiva no processo de internacionalização (ZAHRA; GEORGE, 

2002), dentre outras discussões que vêm fundamentando a composição do corpo teórico de 

empreendedorismo internacional.  

No tocante à mentalidade global (MG), Perlmutter abordou incialmente a temática 

(NEVES; TOMEI, 2016). Os tipos de orientações que influenciam os gestores em suas decisões 

no processo de internacionalização de organizações como a etnocêntrica, policêntrica e 

geocêntrica são indicados (PERLMUTTER, 1969). Dos tipos de orientações, o entendimento 

que mais se aplica à MG é a orientação geocêntrica, pois seu foco está na orientação global 

(JAYASURIYA; PERERA, 2021) 

  Os autores Sung e Goebel (2019) postulam que organizações com orientação 

geocêntrica buscam adequar-se ao mercado local sem impor suas práticas domésticas e 

analisam a varejista Zara que buscou personalizar as coleções para atender cada região de forma 

particular.  

Os gestores inseridos nas empresas orientadas geocentricamente geralmente são 

escolhidos pela capacidade de solucionar problemas e não por conta de sua origem, devendo 

ocupar cargos de destaque (NOGUEIRA; BARRETO, 2013; GALLON et al., 2017).   

Goxe e Belhoste (2019, p. 1) informam que: “A mentalidade global é geralmente como 

uma habilidade ou recurso positivo que ajuda indivíduos e empresas a ter sucesso 

internacionalmente”. Para Andresen e Bergdolt (2017) a mentalidade global é importante para 

a gestão estratégica em nível global.    

A MG possibilita ao gestor enfrentar os desafios com diferencial competitivo, 

identificando as oportunidades, agindo de maneira estratégica e impactando positivamente o 

processo de internacionalização das organizações (LEVY et al., 2007; LAZARIS; FREEMAN, 

2018; TORKKELI; NUMMELA; SAARENKETO, 2018).   

Na literatura, discute-se a relação entre EI e MG (GALHANONE et al., 2020; 

TABARES et al., 2021; YAO et al., 2020; KYVIK, 2018; LAZARIS; FREEMAN, 2018; 

KOLLMANN; CHRISTOFOR, 2014; GIL-PECHUAN; EXPOSITO-LANGA; TOMAS-

MIQUEL, 2013; KYVIK et al., 2013; JANTUNEN et al., 2005) que também é o propósito 

deste estudo. Para esta pesquisa, procedimentos metodológicos foram adotados que são 

expostos a seguir. 

 
3  Metodologia  

 

A investigação bibliográfica foi realizada no Portal Periódicos da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), na Emerald Insight, Scopus, 

Spell, Springer e Web of Science. Essas bases de dados são consideradas adequadas para 

estudos na área de ciências sociais aplicadas e foram selecionados apenas artigos revisados por 

pares. Utilizou-se os seguintes descritores: “international entrepreneurship” AND “global 

mindset”; e, “empreendedorismo internacional” AND “mentalidade global”. Foi definido o 

maior espaço temporal possível permitido nas bases de dados, por isso são apresentadas 

variações quanto aos intervalos de períodos de tempo. Como resultado da busca, foram 

encontrados 196 artigos com os descritores em inglês e 1 artigo com os descritores em 

português, totalizando 197 periódicos. Dentre os artigos pesquisados, 35 foram considerados 



 

 

válidos dado que relacionam EI e MG, assim como as bases que apoiaram a busca dos 

periódicos e seus respectivos resultados estão descritas no quadro 1.   

No tocante à pesquisa nas bases, é oportuno explicar a semântica dos números contidos 

em cada uma delas. A primeira analisada foi a Emerald Insight e o período disponível para 

consulta foi do ano de 1900 a 2021. O levantamento trouxe 92 artigos, dos quais 5 foram 

validados devido à ligação com as duas temáticas, 87 foram descartados em decorrência de não 

se relacionarem aos temas e, finalmente, o resultado da consulta apresentou 0 artigo repetido. 

A segunda base estudada foi a SCOPUS, o ano disponível para pesquisa foi de 1960 a 2021 e 

foram encontrados 15 artigos, dos quais 8 foram considerados válidos, 7 descartados e 0 

repetição. Na Spell, o período para a pesquisa compreendeu os anos entre 0 e 2021, mas não 

foram encontrados artigos. 

 

Quadro 1 – Bases de dados acessadas 

Bases de 

dados 

Descritores Período 

disponível  

Número de artigos que relacionam EI e 

MG 

Subtotal 

de 

artigos  

 

 

Emerald 

Insight  

“International 

entrepreneurship” 

and “global 

mindset” 

 

“Empreendedorismo 

internacional” e 

“mentalidade 

global” 

 
 

 

 

1900 a 

2021 

- 92- descritores em inglês  

(5 válidos; 87 não possuem relação; 0 

repetição) 

- 0 - descritores em português 

 

5 

 

 

 

 
SCOPUS 

(Elsevier) 

 

 
1960 a 

2021 

- 15 - descritores em inglês  

(8 válidos; 7 não possuem relação; 0 
repetição) 

- 0 - descritores em português 

 

8 

Spell 
0 a 2021 - 0 - descritores em inglês  

- 0 - descritores em português 

0 

 

Springer 

 

1900 a 

2021 

- 77 - descritores em inglês 

(17 válidos; 57 não possuem relação; 2 

repetidos) 

- 1 - descritores em português 

 

17 

 

 

 

Web of 

Science 

 

1945 a 

2021 

- 16 - descritores em inglês  

(5 válidos; 6 não possuem relação; 5 

repetidos)  

- 0 - descritores em português 

 

5 

Total sem repetições 35 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

Na base Springer, o período disponível para a busca foi entre 1900 e 2021 com 77 

artigos localizados, sendo: 17 validados, 57 desconsiderados e 2 repetidos. Por fim, na Web of 

Science o período disponível foi entre 1945 e 2021, em que 16 artigos foram localizados, a 

saber: 5 validados, 6 excluídos e 5 repetidos. Os dados foram examinados por meio da análise 

de conteúdo com a codificação e categorização (BARDIN, 2011) e apoio do software 

ATLAS.ti. 

 
4  Discussão dos resultados 

 

4.1 Convergências entre empreendedorismo internacional (EI) e mentalidade global (MG) 

 

Na análise dos 35 artigos, é possível perceber convergências entre empreendedorismo 

internacional e mentalidade global, representadas na Figura 1. Comportamento empreendedor 

e o processo de internacionalização são as principais convergências entre EI e MG. O 

comportamento envolve três elementos que reforçam a validade do construto mentalidade 

global e sua relação com o empreendedorismo internacional, a saber: capacidade 

https://buscador-periodicos-capes-gov-br.ez16.periodicos.capes.gov.br/V/2XHXGIEA8YU78VKLMSB2XQGKGGCXA9264DQCF6IH1LPUADFCSS-19377?func=native-link&resource=CAP00076
https://buscador-periodicos-capes-gov-br.ez16.periodicos.capes.gov.br/V/2XHXGIEA8YU78VKLMSB2XQGKGGCXA9264DQCF6IH1LPUADFCSS-19377?func=native-link&resource=CAP00076


 

 

empreendedoras, conhecimento internacional e orientação global. No tocante ao processo de 

internacionalização, percebe-se que a relação entre EI e MG proporciona a velocidade da 

internacionalização ressaltando a influência do comportamento empreendedor no processo de 

internacionalização.  

 

 

Figura 1: Convergências entre EI e MG 

 
Fonte: Elaboração própria com apoio do ATLAS.ti (2022). 

A formação do comportamento empreendedor tem como base a construção da 

identidade e a interação com aspectos cognitivos (COVIELLO, 2015; REUBER et al., 2018).  

Cada comportamento é munido de capacidades que colaboram na construção do perfil de 

empresários e na atuação nos empreendimentos internacionais. Na Figura 1, o comportamento 

empreendedor é explicitado por três características, são elas: capacidades empreendedoras, 

conhecimento internacional e orientação global. 

Dessa forma, os gestores devem desenvolver capacidades empreendedoras, a exemplo 

de networking internacional (GIL-PECHUAN; EXPOSITO-LANGA; TOMAS-MIQUEL, 

2013). A criação de networking contribui como fonte de informações sobre recursos 

competitivos, sistemas políticos, financeiros e possíveis riscos do negócio, além de oferecer 

possibilidades de desenvolvimento das organizações no ambiente global (TABARES et al., 

2021; MORRISH; EARL, 2021; SANTANA et al., 2020; TAJEDDINI; MARTIN; ALI, 2020; 

LIEN; CAO, 2014; KOLLMANN; CHRISTOFOR, 2014).  

A conquista de posição de destaque requer assumir uma conduta inovadora e de 

exposição a riscos (CLERCQ; SAPIENZA; CRIJNS, 2005). Assim, a propensão ao risco é um 

fator determinante no ambiente internacional e a diversificação de mercados amplia as 

possibilidades (FELÍCIO et al., 2013). Estudos recentes de Embi, Jaiyeoba e Yussof (2019), 

Herdjiono et al. (2017), Karabulut (2016) e Yu e Chen (2016) enfatizam que a propensão ao 

risco é considerada um dos traços de personalidade de pessoas que têm tendência à inovação e 

intenções empreendedoras. Gestores com mais propensão a riscos estão dispostos a se 

envolverem em negócios internacionais e essa relação é mais forte quando o empreendedor 

possui MG ressaltado (YAO et al., 2020). 



 

 

O conhecimento internacional é outro atributo que contribui na formação da 

mentalidade global e influencia o processo de internacionalização. Tal conhecimento é 

adquirido por meio da experiência internacional (KYVIK, 2018; GAFFNEY et al., 2014). Essa 

experiência é desenvolvida mediante a exposição dos gestores a novos contextos e mercados 

internacionais, sendo considerada basilar na formação do conhecimento, das habilidades e da 

capacidade de interpretar (aspectos cognitivos) dados para atuar em mercados transfronteiriços 

(CARSTENS FILHO et al., 2021; HE et al., 2020; DA’AS; SCHECHTER; QADACH, 2020; 

GALHANONE et al., 2020; JIANG; ANANTHRAM; LI, 2018; KYVIK et al., 2013). 

Apesar da experiência internacional estar um aspecto em evidência na literatura como 

fator impulsionador na formação da MG dos empreendedores internacionais e de colaborar no 

processo de internacionalização, autores como Miocevic e Crnjak-Karanovic (2012) e Ever e 

O’Gorman (2011) postulam que a mentalidade global é um processo independente, não 

existindo ligação com a internacionalização.  

Na Figura 1, a orientação global está associada ao comportamento empreendedor. Essa 

associação ressalta a importância da orientação global como uma das características que 

diferencia os empreendedores com desempenhos positivos em operações internacionais (YAO 

et al., 2020; COVIN; MILLER, 2014; STORY; BARBUTO, 2011; JANTUNEN et al., 2005). 

Kyvik et al. (2013) apresentam indicadores que compõem a orientação global do 

empreendedor, como a busca de desenvolvimento no mercado internacional, visão global, não 

limitação ao mercado local, abertura ao conhecimento de novas culturas e novas experiências 

internacionais. Esses indicadores moldam o comportamento empreendedor e suas escolhas para 

avançar em operações além das fronteiras nacionais (CLERCQ; SAPIENZA; CRIJNS, 2005). 

O comportamento do empreendedor internacional está associado tanto à orientação 

global quanto à experiência internacional de modo a fornecer ao empreendedor insights para 

avançar no processo de internacionalização (FELÍCIO et al., 2013; GOXE; BELHOSTE, 

2019).   

Para Torkkeli, Nummela e Saarenketo (2018), o processo de internacionalização para 

ser bem-sucedido precisa de gestores dotados de mentalidade global, pelo fato de ser 

considerada um determinante no processo de tomada de decisão. As equipes necessitam de 

capacitação para que a comunicação flua entre fornecedores e consumidores no ambiente 

internacional e estejam aptas a tomar decisões em cenários incertos (STERGIOU; FARMAKI, 

2021; ISMAIL; MOHAMAD; AHAMAT, 2020; GAFFNEY et al., 2014). A menor distância 

psíquica de gestores orientados globalmente tende a influenciar a velocidade de 

internacionalização, visto que estabelecem mais parcerias, destacam-se nas exportações e 

contribuem no aumento da lucratividade (FREIXANET; RENART; RIALP-CRIADO, 2018; 

CERRATO; PIVA; 2015). 

Finalizada a discussão sobre as convergências, são apresentadas as características 

diferenciadoras identificadas na literatura sobre os dois construtos EI e MG que estão 

representadas na Figura 2.  

 

4.2 Características diferenciadoras de empreendedorismo internacional (EI) e mentalidade 

global (MG) 

 

Compreende-se como características diferenciadoras, os fatores que expressam 

particularidades de cada um dos construtos discutidos. Desse modo, observa-se que o EI 

envolve o cosmopolitismo e desempenho doméstico, enquanto que para a MG há a combinação 

entre mentalidade global individual (MGI) e mentalidade global corporativa (MGC). 

A primeira característica refere-se ao cosmopolitismo que é citado nos estudos de Levy 

et al. (2007). O cosmopolitismo ajuda na identificação de oportunidades, impulsiona o processo 

de internacionalização, mas dispensa a experiência internacional anterior. O termo sugere o ato 



 

 

de aprender de modo a oferecer aos gestores possibilidades que estão além de seu entendimento 

atual (LAZARIS; FREEMAN, 2018). 

O desempenho doméstico mostra-se como relevante na análise (KYVIK et al., 2013; 

CLERCQ; SAPIENZA; CRIJNS, 2005) que também é indicado no Diamante de Porter 

(PORTER, 1991). O Diamante revela os motivos de algumas indústrias e setores serem mais 

competitivos em determinadas nações do que em outras (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 

2018; DIAS et al., 2014). Portanto, Porter (1999, p. 178) define os seguintes determinantes, a 

saber:  

 
Condições de fatores: A posição do país nos fatores de produção, como mão de obra 

qualificada e infraestrutura necessários para competir num determinado setor.  

Condições de demanda: a natureza da demanda no mercado interno para os produtos 

ou serviços do setor. Setores correlatos e de apoio: a presença ou ausência no país, de 

setores fornecedores e outros correlatos que sejam internacionalmente competitivos. 

Estratégia, estrutura e rivalidade das empresas: As condições predominantes no país, 

que determinam como as empresas são constituídas, organizadas e gerenciadas, assim 

como a natureza da rivalidade no mercado interno. 

 

Ademais, o acaso e o governo são fatores que influenciam esses determinantes e 

completam o modelo teórico (PORTER, 1993).  

 

Figura 2 – Características diferenciadoras de EI e MG 

 
Fonte: Elaboração própria com apoio do ATLAS.ti (2022). 

Baseado no argumento utilizado por Michael Porter no qual o mercado doméstico tanto 

atrapalha quanto ajuda a estratégia internacional (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2018), 

emerge o segundo aspecto – desempenho doméstico. Kyvik et al. (2013) postulam que a 

escassez de recursos (humanos, financeiros e de produção) exigidos para entrar na arena 

internacional, assim como obter desempenho elevado em mercados domésticos induzem as 

empresas a revisar as estratégias para investir além das fronteiras. Isso não descarta o know-

how no mercado doméstico, mas prepara e orienta as empresas para investirem no exterior 

(CLERCQ; SAPIENZA; CRIJNS, 2005). 



 

 

No tocante à mentalidade global observa-se a combinação de MGI e MGC. A despeito 

dos efeitos da sinergia entre os atributos da mentalidade global individual e da mentalidade 

global corporativa, apresenta-se os atributos identificados na literatura. A MGI é intrínseca, 

possui relação com as decisões dos gestores e envolve posicionamento da organização diante 

do cenário internacional (KYVIK et al., 2013; FELÍCIO; MEIDUTĖ; KYVIK, 2016; JNEID, 

2021). A mentalidade global individual é composta por três atributos, a saber: cognição, 

conhecimento e comportamento (FELÍCIO; MEIDUTĖ; KYVIK, 2016).  

A MGC tem relação com o sistema da organização, em que os gestores envolvidos 

buscam desenvolver sua mindset relacionada ao mercado, podendo ser analítica, propensa a 

riscos, agressiva, situacional ou estratégica (FELÍCIO; MEIDUTĖ; KYVIK, 2016; FELÍCIO; 

DUARTE; RODRIGUES, 2015). Portanto, a combinação dos atributos do MGI e MGC está 

associada à atitude e conhecimento do empreendedor. Esta ligação interfere no processo de 

desenvolvimento da mentalidade global individual e corporativa, promovendo a ampliação no 

mercado global e crescente investimento de recursos no exterior (REIS; BORINI, 2014).  

Finalizada a discussão das divergências, percebe-se determinada tendência nos estudos 

que versam simultaneamente sobre EI e MG. Pesquisas sobre empreendedorismo vêm 

apresentando com frequência o capital psicológico como um dos atributos que permite o 

empreendedor se destacar no ambiente de negócios (LUX; MACAU; BROWN, 2020). Esse 

construto corrobora nas descobertas da psicologia sendo considerado um aspecto 

impulsionador no comportamento dos gestores por meio da combinação de fatores conscientes 

(objetivos pessoais/expectativas) e inconscientes (necessidades a serem alcançadas/romper 

obstáculos), também conhecidos como motivos explícitos e implícitos respectivamente (XUE 

et al., 2021). Portanto, para Yao et al. (2020) os traços psicológicos impactam na intenção 

empreendedora, no nível de mentalidade global do indivíduo e consequentemente, no 

relacionamento com o mercado internacional. 

 
5  Considerações finais 

 

O propósito do presente ensaio teórico foi analisar a relação entre empreendedorismo 

internacional e mentalidade global. Para alcançar esse objetivo, foi realizada uma busca na 

Emerald Insight, Scopus, Spell, Springer e Web of Science, por meio da plataforma Periódicos 

CAPES. Como resultado, foram encontrados 196 artigos com os descritores em inglês e 1 artigo 

com os descritores em português, totalizando 197 artigos. Dentre os quais, 35 foram 

considerados válidos dado que relacionam empreendedorismo internacional e mentalidade 

global.  

No tocante às convergências percebe-se a presença de dois aspectos importantes nessa 

discussão, a saber: comportamento do empreendedor e sua influência no processo de 

internacionalização. No comportamento empreendedor destaca-se as capacidades 

empreendedoras, conhecimento internacional e orientação global. No processo de 

internacionalização é enfatizado a velocidade da internacionalização como parte do processo. 

No que tange às características diferenciadoras entre os construtos EI e MG estão 

presentes no EI, cosmopolitismo e desempenho doméstico e na MG a combinação da 

mentalidade global individual (MGI) e a mentalidade global corporativa (MGC).  

Diante do exposto, esta pesquisa contribui para esclarecer que embora a mentalidade 

global possa ser expressada independentemente do empreendedorismo internacional, a atuação 

do EI está relacionada à presença do MG. Esse achado possui implicações científicas para que 

os pesquisadores da área de EI investiguem cuidadosamente qual é o papel da mentalidade 

global nos mais diversos contextos. Já para as organizações, deve-se destacar que o poder 

público e os dirigentes empresariais podem utilizar os resultados deste estudo para planejar 

capacitações para desenvolver empreendedores internacionais. 



 

 

 

 

Por fim, destaca-se a tendência de estudos relacionados aos construtos EI e MG quando 

se disserta a questão do capital psicológico como aspecto relevante no comportamento dos 

gestores envolvidos no processo de internacionalização. Como sugestão de pesquisas futuras, 

indica-se uma análise mais profunda acerca de capital psicológico do empreendedor e quais 

aspectos desse atributo podem colaborar no desenvolvimento da mentalidade global de 

empreendedores inseridos em organizações internacionais. 
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Resumo: O empreendedorismo pode ser um caminho para melhoria das condições de vida no 

nas comunidades tradicionais, buscando aproveitar potencialidades da cultura local.  O 

conceito da imersão social pode auxiliar na compreensão da dinâmica do empreendedorismo 

em diferentes contextos comunitários. Além disso, contribui para o entendimento da lógica da 

interação social, identificando oportunidades de ações coletivas por meio da bricolagem 

espacial. Assim, no contexto comunitário tradicional, a bricolagem espacial exemplifica 

possibilidades de ações conjuntas da população, alinhadas aos costumes e tradições.  O 

presente ensaio teórico tem o objetivo de discutir elementos da bricolagem espacial no 

contexto da imersão social no empreendedorismo em comunidades tradicionais. Considera a 

imersão social como elemento antecessor da bricolagem espacial ao entender que as 

potencialidades locais só podem ser aproveitadas por membros integrados à cultura local. 

Propõe-se assim proposições teóricas para pesquisas futuras. 

 

Palavras-chave: Comunidades tradicionais; Empreendedorismo; Imersão Social; Bricolagem 

Espacial 

 

1 Introdução 
 

As comunidades tradicionais constituem espaços de limitação institucional e de 

recursos que podem afetar o desenvolvimento e aproveitamento das potencialidades locais. 

Assim, é preciso evidenciar ações de melhoria e criação de valor no contexto comunitário, 

visto que, historicamente, muitas comunidades tradicionais foram construídas em contextos 

de isolamento de grandes centros, recebendo atenção limitada das políticas públicas de 

desenvolvimento (HOCAYEN-DA-SILVA; VIZEU; SEIFERT, 2016). No entanto, as 

características das comunidades tradicionais podem apresentar oportunidades e formas 

distintas de desenvolvimento com participação comunitária, favorecendo o uso das 

potencialidades locais (KORSGAARD; FERGUSON; GADDEFORS, 2015; KORSGAARD; 

MÜLLER; WELTER, 2021).  

Despertar o empreendedorismo nas comunidades tradicionais pode ser um caminho 

para o atendimento do bem-estar econômico familiar, sobretudo, no contexto de países em 

desenvolvimento (VIAL; HANOTEAU, 2015). No entanto, justamente por serem construídas 
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em contextos específicos, nas comunidades tradicionais, o empreendedor convive com 

dificuldades institucionais, que vão desde a ausência de apoios governamentais, estrutura 

local até a logística localidade (OLIVEIRA; BLOS, 2012; VESTRUM, 2014a). 

Farias Junior (2009) alerta para o fato da tendência de vincular o termo comunidades 

tradicionais à ideia de atraso e antiguidade. Sendo assim, corremos o risco de atribuir às 

comunidades tradicionais uma visão depreciativa baseada no pensamento hegemônico da 

sociedade moderna (FARIAS JUNIOR, 2009; HOCAYEN DA SILVA, 2015). Essa realidade 

reforça a dificuldade de pesquisadores em analisar o fenômeno do empreendedorismo em 

comunidades tradicionais, assumindo a lógica de que essas comunidades são fruto de pura 

admiração de algo que foi predominante no mundo, mas sem qualquer possibilidade de 

aderência ao contexto empresarial atual. 

É importante considerar que cada comunidade possui suas particularidades, acatando-

se que, em geral, os pequenos negócios nessas localidades adotam formas alternativas de 

gestão (HOCAYEN-DA-SILVA; VIZEU; SEIFERT, 2016), e portanto, são necessários 

diferentes modelos de pensar o empreendedorismo em tais comunidades. Portanto, buscando 

enxergar diferentes formas de empreendedorismo, a bricolagem pode ajudar a evidenciar 

modos de empreender no contexto de limitações de recursos e institucionais (BAKER; 

NELSON, 2005) como é o caso das comunidades tradicionais.  

O foco da teoria sobre a bricolagem é no processo criativo de indivíduos que 

empreendem com escassos recursos ou “com o que possuem em mãos”, em ambientes de 

vulnerabilidade e em cenários de limitações institucionais (BAKER; NELSON, 2005; DE 

CARVALHO; COHEN, 2019). Já a bricolagem espacial, considerada um tipo especifico de 

bricolagem, considera a cultura local e participação social nas ações de empreendedorismo. 

Assim, a bricolagem espacial destaca formas diferenciadas de fazer mais com menos e 

contornar em um cenário especifico (KLERK, 2015; YACHIN; IOANNIDES, 2020). 

As comunidades possuem características que são baseadas na cultura, costumes, 

histórias, valores e interação dos seus membros. Muitas vezes, o desenvolvimento da 

comunidade só é possível com a integração dos seus membros de forma cooperativa, visto que 

o acesso aos recursos para o desenvolvimento local é dinamizado pela cadeia de moradores 

locais (BRANDEMBURG, 2010). Assim, faz-se necessário entender a dinâmica do 

empreendedorismo nessas comunidades, enxergando a imersão social como um fator 

formador da cultura local que favorece o desenvolvimento e o comportamento criativo na 

bricolagem espacial. (KORSGAARD; MÜLLER; WELTER, 2021; YACHIN; IOANNIDES, 

2020). 

A imersão social, estudada na construção da nova sociologia econômica 

(GRANOVETTER, 1985), destaca o empreendedor como um dos elementos estruturantes da 

dinâmica social de uma população, visto que, o empreendedor nativo e morador da 

comunidade, está imerso em suas relações sociais com os demais membros construindo a 

cultura, os costumes e os valores da localidade (KORSGAARD; FERGUSON; 

GADDEFORS, 2015). Nesse sentido, a bricolagem espacial utiliza-se da imersão social dos 

atores da comunidade e evidencia formas de empreender que são adaptadas aos costumes de 

um determinado espaço (YACHIN; IOANNIDES, 2020). 

A lógica da bricolagem como abordagem teórica pode ajudar a compreender que o 

empreendedorismo em comunidades pode apresentar dinâmicas distintas das descritas na 

literatura. Assim, considerando as construções da imersão social e da bricolagem espacial, é 

possível destacar evidências de empreendedorismo no contexto comunitário, destacando 



 

 

avanços teóricos sobre diferentes lógicas de empreender (KORSGAARD; MÜLLER; 

WELTER, 2021; YU et al., 2020). 

Este ensaio tem o objetivo de discutir os elementos da bricolagem espacial no contexto 

da imersão social no empreendedorismo em comunidades tradicionais. Dessa forma, envolve 

conceitos da imersão social (GRANOVETTER, 1985) e bricolagem espacial (KORSGAARD; 

MÜLLER; WELTER, 2021; ROBERTS, 2018). Pretende-se assim, destacar proposições 

teóricas que, não somente considerem o contexto para entender o empreendedorismo, mas que 

também destaquem particularidades contextuais que constroem a forma das relações 

socioeconômicas da imersão em comunidades. Assim, os estudos sobre a bricolagem em 

comunidades tradicionais podem trazer novas soluções criativas para a redução da 

vulnerabilidade social e aproveitamento de potencialidades locais. 

Para organizar a discussão, o trabalho foi divido em seis tópicos. Na seção seguinte à 

esta introdução, faz-se uma breve discussão sobre as comunidades tradicionais. 

Posteriormente, apresenta-se a discussão sobre imersão social – o embeddedness – no 

empreendedorismo. Em sequência, uma apresentação sobre a construção temática da 

bricolagem e seu avanço na bricolagem espacial. Por fim, apresenta-se proposições teóricas 

com sugestões para pesquisas futuras na temática, seguidas das considerações finais.  
 

 

2 Comunidades Tradicionais 
 

Buscando caracterizar e entender o fenômeno social do empreendedorismo em 

comunidades, inicialmente apresenta-se a caracterização de comunidades locais, destacando 

multiplicidades de entendimentos ao termo “comunidade”. Dessa forma, pretende-se, destacar 

as comunidades tradicionais e rurais, como um fenômeno de potencial aplicação aos estudos 

do empreendedorismo.  

 

2.1 Delimitando o conceito de comunidades tradicionais 

 

Caracterizar o que são comunidades envolve discutir a construção conceitual do termo 

que se enquadra em categorias de análise da sociologia e antropologia. Ao longo das últimas 

décadas, o conceito atribuído ao termo “comunidade” ou “comunidade tradicional” agrega 

considerações cientificas de diferentes áreas de conhecimento, trazendo uma multiplicidade 

de categorias onde cada pesquisador assume o seu ponto de vista, baseado na sua inclinação 

cientifica e posição teórica, trazendo resultados por vezes conflitantes, mas, outras vezes 

complementares (JOHNSON, 1997; MOCELLIM, 2010). 

Independente da classificação e perfil da comunidade, entende-se que uma 

comunidade é uma população humana duradoura e organizada que integra um espaço de 

proximidade. Assim, considera-se o comportamento coletivo-solidário entre os membros da 

comunidade de modo que relações dos indivíduos que a constituem partilhem múltiplos laços: 

são parentes, amigos ou simplesmente conhecidos; compram e vendem entre si, encontram-se 

nos mesmos lugares, têm referências comuns (MOCELLIM, 2010). 

Pelo ponto de vista sociológico, Johnson (1997), partindo da lógica de categorias da 

sociologia, descreve as principais dimensões utilizadas na classificação de comunidades. Com 

essa descrição, o autor destaca que duas dimensões nas quais as comunidades podem ser 

delimitadas: a) rural/urbana; b) tradicional/moderna. No entanto, devido às características 



 

 

essencialmente distintas de cada comunidade, essa classificação não é simplificada por meio 

de critérios objetivos ou quantitativos (JOHNSON, 1997; MOCELLIM, 2010).  

Uma comunidade rural tem como características o tamanho reduzido da população 

que, em geral, é homogênea em suas atividades, predominante na agricultura. Já a 

comunidade urbana, é mais numerosa, com moradores mais próximos entre si e mais 

heterogênea em suas atividades. No entanto, a identificação se a comunidade é rural ou 

urbana, em geral, é mais arbitrária do que teórica, visto que cada comunidade pode apresentar 

níveis diferentes de quantidade populacional, densidade ou diversidade de atividades e, 

mesmo assim, manter uma identidade rural ou urbana (JOHNSON, 1997).  

Do ponto de vista da dimensão tradicional/moderna, as comunidades tradicionais 

podem ser mais homogêneas, menos tecnológicas e menos dependentes da mídia. De certa 

forma, há autores que atribuem à elas a dificuldade de escolaridade, valor mais alto à religião 

e costumes tradicionais que geralmente são passados de geração em geração preservando 

saberes antigos de povos discriminados e violentados, tais como indígenas e quilombolas. Já 

as comunidades modernas são mais heterogêneas em sua cultura, com menos religiosidade, 

mais dependentes das tecnologias e com atividades laborais mais diversificadas. Em geral, as 

comunidades modernas têm uma mídia mais desenvolvida e uma escolaridade maior por 

possuírem mais diversidade de instituições de educação formal.  

Devido as dificuldades de identificação das dimensões das comunidades na prática, a 

classificação dessas comunidades se torna uma tarefa ainda mais complexa. As comunidades 

apresentam níveis diferentes de tradicionalidade ou modernidade, assim como níveis distintos 

de urbanização na comunidade rural. Assim, as comunidades podem ser classificadas em até 

quatro tipologias: 1) rural-modernizada; 2) Urbana-metropolitana; 3) Tradicionais no meio 

rural; e 4) Tradicionais no meio urbano. Assim, as comunidades podem ser de características 

compartilhadas das diferentes dimensões, além de níveis distintos de urbanização e 

modernidade. A figura 1 demonstra um quadrante de possibilidades de enquadramento de 

comunidades pela lógica das dimensões destacadas por (JOHNSON, 1997). 
 

Figura 1 – Quadrante das dimensões de caracterização de comunidades locais 

 

Fonte: Elaboração própria baseado (JOHNSON, 1997) 

 

 



 

 

Mais especificamente sobre comunidades tradicionais, o reconhecimento delas como 

conceito especifico foi marcado por uma imprecisão conceitual que permite trabalhar com 

uma categoria vaga ou genérica, remetendo a populações étnicas ou tribais, ou tratando de 

grupos sociais historicamente específicos e distintos entre si (CARVALHO; MACEDO, 

2018). Assim para uma corrente de pensamento, o conceito único e amplo de “comunidade 

tradicional” pode pulverizar as particularidades de cada comunidade dificultando sua 

caracterização. No entanto, para outra corrente, justamente essa amplitude de conceitos é que 

permite destacar diversos modos de vida que sobrevivem e resistem ao logo do anos (DA 

SILVA, 2019).   

Para Carvalho e Macedo (2018), no Brasil, a discussão sobre comunidades e 

populações tradicionais ganha força por meio da necessidade de políticas especificas para essa 

população, no entanto, para Barretto Filho (2006), o debate ganha forma devido a três 

principais pautas: 1) pauta ambientalista na criação de áreas protegidas com conflitos com 

população locais; 2) diálogo sobre o processo de formação do povo brasileiro; e 3) 

protagonismo dos movimentos sociais frente à violência em territórios tradicionais 

(BARRETTO FILHO, 2006). Essas pautas reforçam a necessidade de entender a dinâmica e a 

apropriação dos conceitos sobre populações e comunidades tradicionais (DE CASTRO; DE 

OLIVEIRA, 2016).    

De acordo com O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), juntamente com a 

Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais 

(CNPCT), o decreto 6.040 de 7 de fevereiro de 2007 busca o reconhecimento e preservação 

de outras formas de organização social. Sendo assim, estabelece que Povos e Comunidades 

Tradicionais (PCTs) são definidos como:  

 
“Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 

formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 

naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 

pela tradição” (BRASIL, 2007, Decreto 6040 de 7 de fevereiro de 2007). 

 

Como exemplos de PCTs do Brasil, podemos citar os povos indígenas, os 

quilombolas, as comunidades tradicionais de matriz africana ou de terreiro, os extrativistas, os 

ribeirinhos, os caboclos, os pescadores artesanais, os pomeranos, entre outros. Cada uma 

dessas comunidades possui diferentes características que devem ser preservadas e respeitadas 

em suas singularidades, considerando a tradição e a construção histórica brasileira. Seus 

costumes, crenças, modo de viver e demais aspectos do cotidiano nas comunidades 

tradicionais fazem parte da cultura brasileira e formação do nosso povo (BRASIL, 2007). 

Há uma tendência de considerar nas comunidades tradicionais os fatores biológicos, 

sociais e culturais, visto que elementos como família, tradição, mitos, costumes, crenças e 

valores representam a compreensão da comunidade. De forma complementar, questões 

relativas ao território, localidade e modo de vida também são importantes para entender os 

limites de uma comunidade. Dessa forma, nas comunidades tradicionais do meio rural, o 

território, o modo de vida e alternativo de produção são fortemente baseados na agricultura na 

coletividade e distantes do limite da estrutura urbana das cidades (BRANDEMBURG, 2010).  

 

2.2 Considerações para estudo das comunidades nos campos do empreendedorismo 

 



 

 

Essas características abre espaço para reflexões teóricas, sobre o rural brasileiro nas 

comunidades tradicionais, inclusive se apropriando de discussões de outros campos que já se 

dialogam com esse tema a mais tempo, como a Antropologia, a Sociologia, a Geografia 

(CARVALHO; MACEDO, 2018). Essa reflexão pode trazer uma nova ótica aos estudos 

organizacionais indo além da racionalidade instrumental onde o objetivo da organização é o 

crescimento e competitividade (HOCAYEN-DA-SILVA; VIZEU; SEIFERT, 2016; 

SEIFERT; VIZEU, 2015) 

Vale ressaltar que, na área de estudos organizacionais e administração, poucos são os 

estudos centrados nas especificidades das comunidades locais e sua dinâmica organizacional 

(HOCAYEN-DA-SILVA; VIZEU; SEIFERT, 2016). Os autores aponta que, geralmente, os 

estudos centrados na temática das comunidades tradicionais ou locais não são da área de 

administração e os temas tratados são, em geral, sobre os conhecimentos tradicionais 

(HANAZAKI et al., 2018; BRANDT; NODARI, 2011) ou gestão de recursos naturais (REIS 

da SILVA, 2019). Além disso, a dinâmica das comunidades locais apresenta um campo 

interessante para estudos organizacionais, por possuírem formas não convencionais de gestão 

e apresentarem novas concepções sobre organizações (HOCAYEN-DA-SILVA; VIZEU; 

SEIFERT, 2016) e, consequentemente, de empreendedorismo.  

Alguns posicionamentos teóricos podem facilitar a análise ao conceber que, em geral, 

tais comunidades se caracterizam por: 1) uma imersão social baseada nos relacionamentos e 

valores compartilhados (GRANOVETTER, 1985); 2) contextos de limitação institucional e de 

recursos (BAKER; NELSON, 2005);  

O ponto de vista da nova sociologia econômica e da imersão social 

(GRANOVETTER, 1985) podem auxiliar a análise da dinâmica socioeconômica nas 

comunidades, visto que o que molda o desenvolvimento comunitário é a relação social 

estabelecida entre os moradores locais (KORSGAARD; FERGUSON; GADDEFORS, 2015).  

Assim, a ocupação do território com valor histórico e emocional é um elemento marcante para 

as comunidades tradicionais, visto que a origem dos povos tradicionais é marcada por uma 

história de grande opressão, violência e exclusão. Essa realidade reforça um sentimento de 

valorização das tradições comuns, alinhando o modo de vida comunitário às características 

próprias de cada cultura (BRANDEMBURG, 2010; CUNHA, 2007; DE MORAES et al., 

2017).  

Por se construir distante da estrutura urbana, o modo de vida essencialmente rural das 

comunidades pode variar de acordo com a dependência do meio urbano (BRANDEMBURG, 

2010). Há comunidades completamente dependentes do meio urbano, já outras são mais 

autossuficientes operando de forma mais autônoma frente às cidades vizinhas. Essa 

característica da comunidade poderá ser um fator de precariedade nas condições de vida, mas 

também pode despertar potencialidades locais, por meio de recursos únicos, com grande carga 

cultural na comunidade (HOCAYEN-DA-SILVA; VIZEU; SEIFERT, 2016). Essa 

característica ilustra o contexto de limitação institucional e de recursos presente nas 

comunidades, sendo assim, um dos modos de aproveitar e desenvolver a potencialidade local 

pode ser analisada pela ótica da bricolagem (BAKER; NELSON, 2005). 

Tanto a imersão social quanto o contexto de limitação institucional estão presentes em 

diferentes níveis nas comunidades, assim, cada comunidade reage às limitações de uma forma 

e os indivíduos imersos em suas vivências sociais se articulam para preservar seus interesses 

locais (KORSGAARD; FERGUSON; GADDEFORS, 2015). A figura do empreendedorismo 



 

 

nessas comunidades pode destacar importantes atores de mobilização de recursos e 

institucionalização na imersão social.  

Uma das características que definem uma estrutura de comunidade é a relação social 

que é estabelecida. Seja por relações de parentescos, proximidade, afinidades, costumes, 

antepassados em comum ou simplesmente por pertencimento ao grupo comunitário 

(BRANDEMBURG, 2010). Nas comunidades tradicionais, essa realidade é ainda mais 

marcante pela tradição que envolve a comunidade. Vale; Corrêa (2015) ressaltam que 

empreendedorismo é influenciado pelas estruturas sociais que se expressão na forma redes de 

relacionamento, influenciando as ações individuais e até mesmo os ganhos econômicos na 

localidade. Nesse sentido, o empreendedorismo em comunidades tradicionais pode ser 

estudado pela perspectiva de imersão social de (POLANYI, 2001) e de (GRANOVETTER, 

1985). O próximo tópico discute a imersão social como perspectiva para o empreendedorismo 

em comunidades tradicionais. 
 

3          Imersão Social  

 

Neste tópico, apresenta-se primeiramente uma breve discussão sobre a construção do 

conceito da imersão social e sua aplicação no campo do empreendedorismo. A partir disso, 

apresenta-se aplicações práticas da imersão nos estudos do empreendedorismo nas 

particularidades das comunidades tradicionais. 

De acordo com Vale e Corrêa (2015), na lógica da economia clássica e neoclássica, os 

empreendedores são considerados como seres atomizados que produzem bens e serviços no 

mercado competitivo. No entanto, com o avanço além da economia neoclássica, percebe-se a 

necessidade de superar a chamada racionalidade econômica, que considera o indivíduo (homo 

economicus) como independente da estrutura social e guiado pelo sistema de preços e 

maximização da utilidade no consumo. Assim, a integração da sociologia com a economia 

permite considerar questões como cultura, valores e normas sociais na ação (e decisões) 

econômica dos indivíduos (BOVO, 2014).  

A ideia da Sociologia Econômica está centrada na integração da sociologia com a 

economia e tem a obra clássica denominada “A Grande Transformação” de Polanyi (2001) 

como uma de suas  principais referências. O autor parte da lógica que há diferentes formas de 

integração e ações econômicas dos indivíduos que são orientadas por condições 

essencialmente estruturais e institucionais. Dessa forma, avançando nesse pensamento, 

Granovetter (1985) procura mostrar como a estrutura social afeta as questões econômicas. 

Assim, a perspectiva da sociologia econômica considera que toda ação de um agente 

econômico é a consequência da tomada de decisão que leva em conta fatores sociais e 

pessoais (CÁRDENAS; LOPES; BALDI, 2011). 

O trabalho de Granovetter (1985), na construção da Nova Sociologia Econômica, 

preenche uma lacuna estrutural do entendimento do empreendedor como ator social imerso 

em estruturas socioeconômicas nas quais ele é um dos elementos estruturantes (CORRÊA et 

al., 2020). Aprimora-se assim o uso do termo embeddedness, que assim como destaca 

(CORRÊA et al., 2020), no português pode ser chamado de imersão, enraizamento ou 

incrustação. Tal termo refere-se à dinâmica social na qual as ações dos indivíduos estão 

imersas “em redes de relações pessoais ao invés de serem realizadas por atores atomizados” 

(GRANOVETTER, 1992 p.4). Assim, os empreendedores estão imersos nas suas relações 

sociais e ajudam a construir a característica da localidade (KORSGAARD; MÜLLER; 



 

 

WELTER, 2021; VESTRUM, 2014b). Nesse sentido, o empreendedor é um ator de 

construção social que irá mobilizar seus recursos e dinamizar as relações sociais da cultura 

local. 

No contexto de comunidades, mesmo que aparentemente atuando individualmente, os 

empreendedores se mobilizam em meio às suas relações sociais, agindo como 

empreendedores comunitários, assim, cada empreendimento favorece o bem-estar da 

comunidade e possibilita a mobilização dos habitantes para a ação coletiva em busca de 

recursos e benefícios compartilhados (VESTRUM, 2014a). As relações que são firmadas na 

comunidade são baseadas no relacionamento e na confiança estabelecidas pelos membros 

(BOUÇAS DA SILVA; HOFFMANN; COSTA, 2020). Assim, o contexto do 

empreendedorismo em comunidades se dá por meio das relações sociais dos membros da 

comunidade. 

As redes de relacionamento são elementos fundamentais para o desenvolvimento de 

empreendedorismo em comunidades, assim como no desenvolvimento de uma localidade 

(KORSGAARD; FERGUSON; GADDEFORS, 2015). Estudos como o de (URANO; 

NÓBREGA, 2020) e (MCKEEVER; JACK; ANDERSON, 2015) destacam que o 

engajamento na imersão social na comunidade possibilita não somente o acesso aos recursos 

locais ou externos, mas também uma relação de apoio e valorização dos empreendedores 

locais. Para os autores, essa valorização de apoio construída na rede, ocorre devido ao 

sentimento comunitário de beneficiar a comunidade por meio do apoio aos empreendimentos 

locais.  

Pode-se destacar que as comunidades estruturam-se por meio do compartilhamento de 

valores, histórias e recursos. A tendência é que o desenvolvimento empresarial local seja por 

meio da cooperação e não por meio da concorrência e do contínuo crescimento empresarial. A 

lógica da necessidade de empreender localmente, em geral, não é simplesmente pelo sustento 

e bem-estar familiar, mas sim com foco no desenvolvimento da localidade. Assim, com o 

contexto de limitação institucional e de recurso, a imersão social é uma realidade que reflete 

diretamente no empreendedorismo existente nas comunidades (OLIVEIRA; BLOS, 2012; 

YACHIN; IOANNIDES, 2020). 

Considerando a lógica imersiva e de cooperação em redes formadas no âmbito das 

comunidades tradicionais, os empreendedores podem ser atores importantes para superar 

restrições de recursos e reinterpretar criativamente o que se tem em mãos, tais como 

tecnologias desatualizadas, recursos não padronizados, histórias locais e capital humano 

menos instruído (SENYARD et al., 2014). Essa reinterpretação dos recursos e papéis 

institucionais na comunidade pode ser motivada por ações da bricolagem espacial, uma vez 

que o valor que se dá ao recurso estará ligado à história e sentimento compartilhado na 

comunidade. Assim, de forma cooperativa, o que importa não é a competividade em si dos 

empreendimentos, mas sim o papel que ele exerce na mobilização de recursos na comunidade 

(KORSGAARD; FERGUSON; GADDEFORS, 2015; KORSGAARD; MÜLLER; WELTER, 

2021).  

A imersão social pode ser um fator facilitador do processo de empreendedorismo, 

visto que ela desempenha um papel de sustentação dos negócios, facilita a identificação de 

oportunidades e acesso a recursos importantes (JACK; ANDERSON, 2002). No entanto, a 

competição e a própria estrutura social da localidade podem favorecer um distanciamento que 

inviabiliza diversos tipos de negócios. Dessa forma, sendo a imersão social um elemento que 



 

 

molda a dinâmica social, ela pode também reforçar uma cultura impropria para o 

empreendedorismo (MCKEEVER; JACK; ANDERSON, 2015). 

Partindo do princípio que entender a dinâmica da imersão social em comunidades 

pode ajudar a destacar como o empreendedorismo atua na cultura local. Dessa forma, a 

imersão e as relações sociais favorecem as ações da bricolagem no espaço comunitário, não 

somente como uma sub-forma de empreender em comunidades, mas sim por favorecer a 

mobilização, co-criação e parcerias entre os membros (KLERK, 2015; MCKAGUE; 

OLIVER, 2016). Essa mobilização comunitária constitui uma importante evidência da 

bricolagem espacial ao suprimir o efeito conhecido de uma concorrência e ratificar o valor da 

cultura como uma potencialidade local (KORSGAARD; FERGUSON; GADDEFORS, 2015).  

O próximo tópico explora a questão da bricolagem, bem como a sua especificidade na 

forma espacial. Discute a bricolagem espacial como meio de ação de empreendedorismo na 

imersão social de comunidades tradicionais.  

 

4          Bricolagem Espacial  

 

Para destacar o fenômeno da bricolagem espacial no contexto do empreendedorismo 

em comunidades tradicionais, primeiramente discute-se a questão da imersão social e, 

posteriormente apresenta-se possibilidades teóricas da bricolagem. Sendo assim, esse tópico 

apresenta conceitos e diferentes aplicações da bricolagem e, posteriormente, apresenta-se as 

especificidades da bricolagem espacial destacando como ela pode ajudar a compreender o 

empreendedorismo em comunidades tradicionais. 

 

4.1 Conceitos e aplicações da Bricolagem 

 

O termo bricolage tem origem na língua francesa e, de um modo geral, remete à 

trabalhos e execuções manuais que são feitas de improviso com a construção de ferramentas, 

de matérias primas diferentes ou inusitadas. O antropólogo Lévi-Strauss (1989) em seu livro o 

Pensamento Selvagem, um dos primeiros a utilizar o termo Bricolagem, afirma que a 

evidência mais marcante sobre a utilização da bricolagem é o uso da criatividade para fazer 

acontecer (ou transformar) com recursos escassos, utilizando-se de parcerias e conhecimentos 

prévios ou tradicionais  Assim, o termo “bricolagem” se refere ao modo de e conhecer e fazer 

acontecer criativamente, sem uma sistemática planejada, de diferentes culturas e comunidades 

(BAKER; NELSON, 2005).  

Um dos recursos característicos da bricolagem é a criatividade (MACHADO, 2020), 

sendo assim, ela se mostra por meio de um comportamento inovador frente às dificuldades 

encontradas, resultando em soluções inusitadas aos olhos comuns (DAVIDSSON; BAKER; 

SENYARD, 2017). De acordo com Di Domenico, Haugh e Tracey (2010), a recombinação de 

recursos, acrescida da criatividade é que possibilita a criação de algo valoroso, sobretudo com 

a criação de valor social. De forma complementar, outro elemento importante da bricolagem 

são os relacionamentos sociais (MCKAGUE; OLIVER, 2016), sendo assim, Klerk (2015) 

afirma que a bricolagem realizada por um grupo de pessoas que trabalham entre si, no 

esquema de co-criação, constitui uma bricolagem cooperativa, considerada uma sub-forma de 



 

 

bricolagem. Assim, destaca-se a importância dos relacionamentos para a aplicação concreta 

da bricolagem em um contexto especifico de comunidades (MCKAGUE; OLIVER, 2016). 

Apresentado de modo tão amplo, o conceito de bricolagem tem operado como raiz de 

termos como: bricolagem empreendedora (DAVIDSSON; BAKER; SENYARD, 2017), 

bricolagem organizacional (SALUNKE; WEERAWARDENA; MCCOLL-KENNEDY, 

2013), bricolagem social (DI DOMENICO; HAUGH; TRACEY, 2010) e Bricolagem 

Espacial (KORSGAARD; MÜLLER; WELTER, 2021; YACHIN; IOANNIDES, 2020). 

Esses termos têm sido tomados tanto como tipos particulares desse fenômeno quanto como 

mecanismos dos característicos da própria ação da bricolagem. As consequências dessa 

quantidade de termos para a área do empreendedorismo ainda precisa ser melhor definida 

(SCAZZIOTA et al., 2020). O quadro 1 apresenta as principais aplicações dos conceitos da 

bricolagem. 

 
Quadro 1 – Conceitos e aplicações da Bricolagem 

 
APLICAÇÃO CONCEITO/AUTORES 

 

Bricolagem 

tradicional 

Execuções manuais que são feitas de improviso com matérias primas 

diferentes ou inusitadas (LÉVI-STRAUSS, 1989; BAKER; NELSON, 

2005). 

 

 

Bricolagem 

Organizacional 

Resolução de problemas empresariais ao mesmo tempo que dinamiza 

recursos e oportunidades, quebrando limites e barreiras institucionais 

(PERKMANN; SPICER, 2014; KORSGAARD; ANDERSON; 

GADDEFORS, 2016; SALUNKE; WEERAWARDENA; MCCOLL-

KENNEDY, 2013; SENYARD et al., 2014) 

 

Bricolagem 

Empreendedora 

Bricolagem no contexto de criação de novos negócios, utilizando 

habilidades próprias, oferecendo produtos e soluções que não seriam 

possíveis sem o processo de improvisar. (BAKER; NELSON, 2005; 

FISHER, 2012; DAVIDSSON; BAKER; SENYARD, 2017) 

 

Bricolagem 

Network 

Realizada por um grupo de pessoas que trabalham entre si, no 

esquema de co-criação, constitui uma bricolagem cooperativa 

(MCKAGUE; OLIVER, 2016) 

 

 

Social Bricolage 

Aplicação da criação de valor “do nada” por meio de adaptação à 

bricolagem em três construtos naturalmente associados ao 

empreendedorismo social: criação de valor social, participação das 

partes interessadas e persuasão (DI DOMENICO, HAUGH E 

TRACEY, 2010). 

 

Spatial Bricolage 

Obtenção de recursos por meio de um comportamento de 

reaproveitamento do que tem disponível na cultura local e com 

envolvimento direto da comunidade (YACHIN; IOANNIDES, 

2020).  

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

4.2 Especificidades da Bricolagem Espacial 

 

Em geral, a abordagem da bricolagem ocorre a partir de diferentes mecanismos de 

comportamentos, ferramentas criadas e revisa questões emergentes do empreendedorismo, 



 

 

expondo que os estudos abordam mais os benefícios da bricolagem para os empreendedores 

em diferentes situações estruturais (SCAZZIOTA et al., 2020). (STINCHFIELD; NELSON; 

WOOD, 2013) e (MACIEL; TAFFAREL; CAMARGO, 2014) e (DUYMEDJIAN; RÜLING, 

2010) são exemplos de trabalhos nessa linha. Independente da abordagem e aplicação da 

bricolagem, os conceitos se convergem e criam um espaço de análise semelhante ao da 

bricolagem espacial, sobretudo no contexto de comunidades. 

O modelo clássico da bricolagem empreendedora proposto por Baker e Nelson (2005) 

destaca três construtos ou características da bricolagem: 1) o “making do” A recombinação 

improvisada de recursos; 2) recusa pelas limitações do ambiente; e 3) improvisação. Os três 

construtos combinados, na prática, configuram a pouca habilidade de planejar e pouco tempo 

para buscar recursos, gerando a resiliência no alcance dos objetivos. Somando ao modelo 

citado, a bricolagem espacial destaca a valorização e a ressignificação de recursos próprios da 

comunidade, além de incrementar o comportamento comunitário dos membros em busca de 

uma valorização da potencialidade local. Assim, entre outras formas, uma forma de estudar o 

despertar do empreendedorismo em comunidades pode ser a Bricolagem Espacial, visto que 

ela considera os aspectos culturais locais e o envolvimento da comunidade no 

empreendedorismo (YACHIN; IOANNIDES, 2020). 

De certa forma, a bricolagem espacial considera um espaço delimitado de ação e pode 

ser destacada como um comportamento de ação comunitária que se baseia em: a) 

reinterpretação dos recursos existentes, b) características únicas da cultura local; e c) no 

envolvimento dos membros comunidade (KORSGAARD; MÜLLER; WELTER, 2021; 

YACHIN; IOANNIDES, 2020). A reinterpretação dos recursos existentes perpassa pela 

valorização do potencial local, ao mesmo tempo que insere a particularidade da localidade. 

Tais recursos só seriam valorizados dessa forma dentro do espaço comunitário e, assim, 

agrega valor e renda aos membros locais (KORSGAARD; ANDERSON; GADDEFORS, 

2016). Além disso, o envolvimento dos membros da comunidade no processo de bricolagem 

espacial possibilita não somente uma cooperação e as redes estratégicas formadas, mas sim a 

valorização do empreendedor vizinho como parte de um todo comunitário, invertendo o 

entendimento de concorrência ou vantagem competitiva (KORSGAARD; MÜLLER; 

WELTER, 2021; VESTRUM, 2014a; YACHIN; IOANNIDES, 2020). 

A importância das relações sociais e network no processo de bricolagem foi destacada 

no estudo de (KLERK, 2015) que rediscute o papel da bricolagem na indústria e economia 

criativa. Esse mesmo destaque pode ser aplicado ao contexto das comunidades tradicionais 

em situação de vulnerabilidade social, visto que deve ser considerada a construção dos 

processos participativos na organização social dessas comunidades (OLIVEIRA; BLOS, 

2012). Assim a bricolagem espacial reforça a importância da cultura local e destaca os 

processos únicos de empreender em cada comunidade.  

Em geral, as ações de bricolagem espacial recorrem ao envolvimento de agentes 

presentes na estrutura social moldada por ambientes restritos e de dificuldades 

institucionais(KORSGAARD; MÜLLER; WELTER, 2021). Toda essa base conceitual da 

bricolagem perpassa sobre a ideia da mobilização de recursos por atores envolvidos nessa 

estrutura social. Assim, da mesma forma que estabelece uma ligação com as teorias da 

imersão social (GRANOVETTER, 1985), a bricolagem, como um todo, estabelece a ligação 

com a teoria baseada em recursos (BARNEY, 1991) ao considerar a obtenção e uso dos 

recursos disponíveis como fonte de vantagem competitiva (SCAZZIOTA et al., 2020). 

Portanto, mesmo em um cenário de limitações de recursos, a competição é um fator 



 

 

fundamental para a obtenção de recursos (LOPES; FERREIRA; FARINHA, 2021) e as ações 

de bricolagem podem possibilitar essa vantagem competitiva. 

No entanto, o estruturalismo de Levi-Strayss (1962) coloca a ideia de que o 

conhecimento e modo de fazer das pequenas localidades pode apresentar formas de 

conhecimentos únicos. Esses conhecimentos possibilitam a reinterpretação dos do uso dos 

recursos locais. Essa constatação é especialmente importante para as discussões da 

bricolagem espacial, considerando que as potencialidades locais e a cultura são elementos 

fundamentais para que o comportamento comunitário possa efetivamente trazer resultados 

positivos para a comunidade (YACHIN; IOANNIDES, 2020).  
 

 

5          Construindo Proposições Teóricas 

 

Considerando a dinâmica do empreendedorismo nas comunidades tradicionais, 

destaca-se alguns posicionamentos teóricos que podem auxiliar a identificação de 

características de empreendedorismo nessas comunidades: 1) Contextos de limitação 

institucional e de recursos (BAKER; NELSON, 2005); 2) Redes de relacionamento e imersão 

social (CORRÊA et al., 2020; GRANOVETTER, 1985, 1992). Além disso, insere-se a 

perspectiva da Bricolagem Espacial que considera o comportamento cultural e participativo 

da comunidade (KORSGAARD; MÜLLER; WELTER, 2021). Essas categorias juntas podem 

auxiliar na discussão da Bricolagem Espacial e avançar em uma perspectiva teórica da 

imersão social do empreendedor de comunidades tradicionais. 

Destaca-se então quatro proposições que podem ser estudadas com profundidade, 

buscando entender melhor a lógica da bricolagem espacial dentro do contexto das 

comunidades tradicionais. 

A primeira proposição considera que uma forma evidente de superar restrições de 

recursos em localidades é reinterpretar criativamente o que se tem em mãos, tais como 

tecnologias desatualizadas, recursos não padronizados, histórias locais e capital humano 

menos instruído (SENYARD et al., 2014). Essa reinterpretação dos recursos pode ser 

motivada por evidências da bricolagem espacial, uma vez que o valor que se dá ao recurso 

estará ligado à história e sentimento compartilhado na comunidade (YACHIN; IOANNIDES, 

2020). Assim, considerando-se que as potencialidades locais são comuns a todos os membros 

da comunidade, essa reinterpretação envolve a necessidade de cooperação ou mesmo 

parcerias entre empreendedores de diferentes atividades.  

 

P1: O uso ou reinterpretação de recursos e potencialidades locais favorece a cooperação dos 

empreendedores com os demais atores da comunidade tradicional. 

 

As comunidades tradicionais podem apresentar níveis diferentes de tradicionalidade ou 

modernidade, assim como níveis distintos de urbanização na comunidade rural (MOCELLIM, 

2010). Sugere-se que as ações de bricolagem espacial são mais evidentes em comunidades 

com maiores dificuldades locais, sendo aquelas com menor acesso a serviços de infraestrutura 

formal. Além disso, as dificuldades locais favorecem ações de cooperação entre seus 

membros possibilitando construções criativas frente aos problemas. Essa cooperação eleva o 

sentimento de valorização da cultura local e da potencialidade local. Dificuldades 

institucionais podem motivar a cooperação, valorização cultural e oportunidades nos 



 

 

potenciais locais, assim, facilita ações de bricolagem espacial (KORSGAARD; MÜLLER; 

WELTER, 2021). A segunda proposição destaca que são as dificuldades locais somadas à 

valorização da cultura tradicional que poderá motivar ações de bricolagem espacial nas 

potencialidades da comunidade.  

 

P2: As dificuldades locais somadas à valorização da cultura local na comunidade tradicional 

que motivam ações de bricolagem espacial. 

Como já citado, a competição é um traço importante do empreendedorismo, visto que 

por meio da obtenção de recursos é que um empreendedor consegue sua vantagem 

competitiva (LOPES; FERREIRA; FARINHA, 2021). Conciliar a competição no processo de 

empreender com a formação de redes na imersão da bricolagem espacial envolve entender o 

contexto espacial em que a comunidade está inserida. Assim, nas comunidades há diferentes 

níveis de imersão social e ações de bricolagem espacial que. para Korsgaard; Ferguson e 

Gaddefors, (2015), refere-se ao uso pelos empreendedores das questões culturais, históricas 

com a preocupação do bem estar da comunidade como um todo. Assim, a terceira proposição 

considera que nas ações bricolagem espacial o que mais importa não é a competividade dos 

empreendimentos, mas sim o papel que cada empreendedor exerce na mobilização de recursos 

na comunidade (KORSGAARD; FERGUSON; GADDEFORS, 2015; KORSGAARD; 

MÜLLER; WELTER, 2021; VESTRUM, 2014a). Portanto, uma localidade com menor 

participação e cooperação pode caracterizar uma dificuldade para a implementação de ações 

de bricolagem espacial. 

 

P3: Menos participação e cooperação nos negócios de empreendedores em comunidades 

tradicionais caracteriza uma dificuldade para as ações de bricolagem espacial. 

 

A quarta e última proposição considera que a bricolagem espacial pode influenciar a 

criação de oportunidades empreendedoras ao mesmo tempo que exige uma postura 

cooperativa na comunidade (KORSGAARD; MÜLLER; WELTER, 2021). Portanto, a 

imersão social é um facilitador do processo de bricolagem espacial, visto que uma interação e 

formação de redes de relacionamento possibilitam ações cooperativas com a utilização das 

potencialidades locais.   
 

P4: A imersão social é um facilitador da bricolagem espacial na comunidade tradicional ao 

favorecer ações cooperativas com o uso da cultura local. 

 

6          Considerações Finais 
 

O presente trabalho buscou apresentar e discutir aspectos teóricos da bricolagem 

espacial, considerando a perspectiva da imersão social no empreendedorismo no contexto de 

comunidades tradicionais. De forma sintética, apresentou-se um breve destaque das 

características das comunidades tradicionais, apresentando perspectivas teóricas que podem 

auxiliar na compreensão das especificidades do empreendedorismo nesse tipo de comunidade. 

As comunidades tradicionais possuem um potencial questionador ao modelo 

organizacional e empresarial dominante na literatura. A possibilidade de uma cultura de 

aplicação de princípios coletivistas coloca novas perspectivas para o estudo do 

empreendedorismo. Com a lógica da bricolagem espacial reforça-se que os conhecimentos 



 

 

utilizados pelas culturas tradicionais na modernidade podem evidenciar formas diferenciadas 

de criatividade, sobrevivência e desenvolvimento de negócios em um determinado espaço 

comunitário. Já a imersão social auxilia no entendimento dos membros da comunidade como 

atores determinantes da estrutura social. Nesse contexto, os empreendedores atuam como 

mobilizadores de recursos que favorecem as potencialidades locais ao mesmo tempo em que 

interagem com os demais membros, possibilitando a valorização da cultura local. 

Apesar de ter um papel simplificador, o conceito de bricolagem espacial vai muito 

além do “faça você mesmo” e remete ao modo de execução com o uso direto de 

potencialidades culturais e com a participação da comunidade. Assim, passa a ter um 

posicionamento direcionador da oportunidade de negócios com recursos disponíveis na 

localidade, possibilitando um desenvolvimento comunitário frente às dificuldades 

institucionais.  Por fim, o presente artigo não esgota as possibilidades teóricas da ligação da 

imersão social com a bricolagem, mas levanta questões que podem ser estudadas com mais 

profundidade em trabalhos empíricos em diferentes comunidades tradicionais, sejam elas 

quilombolas, indígenas e outras.   
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INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DE MINORIA NA 

TERCEIRA IDADE 
 

                                                                                    Marcelo Fernandes Squilante  

 

Resumo: 

O fenômeno do empreendedorismo surge das próprias mudanças econômicas ocorridas nas 

últimas décadas. Em virtude disso, as definições sobre o empreendedorismo são limitadas e 

muito diversificadas e visa proporcionar serviços de alta qualidade e oferecer mais opções e 

benefícios, sendo constituído de indivíduos, organizações, redes e movimentos sociais. Esse 

estudo tem por objetivo analisar, o quadro de percepções, fatos, situações e processos, a fim de 

identificar e examinar as relações existentes entre causas e efeitos dos processos de 

empreendedorismo na terceira idade. O método de pesquisa utilizado neste trabalho 

fundamentou-se em livros, artigos científicos e artigos da internet, sendo essa, portanto, uma 

pesquisa bibliográfica. Como procedimento técnico de análise, os materiais utilizados foram 

provenientes de bases científicas e artigos disponíveis na internet. 

 

Palavras-Chave: Empreendedorismo. Terceira idade. Inovação. 

 

Abstract: 

The phenomenon of entrepreneurship arises from the economic changes that have taken place 

in recent decades. As a result, the definitions of entrepreneurship are limited and very 

diversified and aim to provide high quality services and offer more options and benefits, 

consisting of individuals, organizations, networks and social movements. This study aims to 

analyze the framework of perceptions, facts, situations and processes, in order to identify and 

examine the existing relationships between causes and effects of entrepreneurship processes in 

the elderly. The research method used in this work was based on books, scientific articles and 

internet articles, which is, therefore, bibliographical research. As a technical analysis 

procedure, the materials used came from scientific bases and articles available on the internet. 
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1. Introdução 

 

Diante dessas circunstâncias, pretende-se preencher a lacuna empírico/teórica identificada na 

relação entre causa e efeito, tanto no que se refere aos motivos que condicionaram o 

empreendedorismo aos 60 anos, quanto às consequências favoráveis por ele desencadeadas.  

A contribuição mais relevante deste estudo é de natureza teórica, pois durante a realização da 

pesquisa, constatou-se a necessidade de estudos mais orientados aos motivos inferentes de 

ordem socioeconômica que dão ensejo ao empreendedorismo aos 60 anos.  

Com base nessas considerações, é possível contribuir para a ciência com artigos focados nesse 

assunto, no intuito de viabilizar a compreensão do contexto e das circunstâncias que  

condicionam o empreendedorismo aos 60 anos, bem como as orientações necessárias, para 

promover a eficácia dos empreendimentos praticados por pessoas com essa faixa etária.  

Na literatura acadêmica sobre empreendedorismo, relacionada com a área de Administração, 

existem estudos relevantes sobre o objeto de pesquisa. As referências utilizadas para realizar 

essa análise foram as mais significativas encontradas na literatura. 

No que se refere ao objetivo, pretende-se discorrer a respeito dos motivos que favorecem o 

empreendedorismo, bem como os possíveis respaldos e orientações que o público de 60 anos 

ou mais pode encontrar dentro do escopo de Administração.  

Em outras palavras, esse estudo tem por objetivo analisar, o quadro de percepções, fatos, 

situações e processos, a fim de identificar e examinar as relações existentes entre causas e 

efeitos dos processos de empreendedorismo na terceira idade.  

Além disso, pretende apontar as semelhanças e diferenças entre a literatura e os resultados 

obtidos durante o processo de pesquisa, desdobrando ou decompondo o assunto em comento 

em partes, para examinar/explicar, criticamente as possíveis soluções para os problemas que 

possam, eventualmente, surgir nos processos gerenciais sob a ótica da Administração, em 

especial no que se refere à aplicação de técnicas de liderança e gestão.   

O método de pesquisa utilizado neste trabalho fundamentou-se em livros, artigos científicos e 

artigos da internet, sendo essa, portanto, uma pesquisa bibliográfica. Como procedimento 

técnico de análise, os materiais utilizados foram provenientes de bases científicas e artigos 

disponíveis na internet. O procedimento analítico e interpretativo deu ensejo a deduções ou 

inferências, para a obtenção de resultados mais concretos e fundamentados nos achados 

científicos de outros pesquisadores. 



 

 

 

 

2. Definição 

 

Inovação refere-se à introdução no mercado de um produto ou processo novo ou 

significativamente, aprimorado em relação aos anteriormente desenvolvidos pela unidade 

jurídica. 

Distinguem-se dois tipos de inovação: inovações de produto (bens ou serviços) e inovações de 

processo (incluindo inovações organizacionais e de marketing). 

Mais precisamente: 

• Inovação de produto inclui mudanças significativas de design e bens ou serviços 

digitais. Exclui a revenda, tal como está de novos bens ou serviços e alterações de natureza 

estética; 

• Inovação de processo diz respeito a métodos de produção e desenvolvimento, logística 

e distribuição, sistema de informação e comunicação, tarefas administrativas e contábeis, 

organização de procedimentos, gestão de relações com fornecedores, organização do trabalho, 

processos de tomada de decisão, recursos humanos, marketing, embalagem, preços e serviço 

pós-venda. 

Num contexto de rápidas mudanças do ambiente econômico, a inovação é considerada um 

determinante da competitividade e flexibilidade das empresas. Vários estudos mostraram que 

a inovação tecnológica contribui significativamente para a produtividade (CRÉPON et al., 

1998; GALIA E LEGROS, 2005; GRIFFITH et al ., 2006; LOOF E HESHMATI, 2002; 

POLDER et al ., 2010;ROBIN E MAIRESSE, 2008;).  

Diante do acirramento da competição internacional, a criação de novos produtos e novos 

métodos de produção torna-se imprescindível para que as empresas mantenham ou mesmo, 

melhorem sua posição competitiva. 

Doravante, o estudo da relação inovação-produtividade do trabalho pioneiro de Griliches 

(1979) que, utilizando uma função de produção Cobb-Douglas aumentada por P&D, mostra 

que o fluxo de conhecimento resultante da inovação tem efeito positivo na produtividade.  

Crépon, Duguet e Mairesse (1998), iniciaram um desenvolvimento significativo desses 

resultados, que serviu de base para trabalhos recentes sobre desempenho em inovação. As 

características internas e externas da empresa determinam a sua atividade de I&D. Este último, 

estimula o desenvolvimento do capital de conhecimento tecnológico e a intensidade da 

inovação que promovem a produtividade da empresa. 



 

 

 

Sua principal contribuição é distinguir as entradas e saídas da inovação. Todos os fatores 

internos e externos que promovem o comprometimento de uma empresa com uma atividade de 

inovação são considerados insumos da inovação. Esses estimuladores de inovação são 

compostos, principalmente, por P&D interno, demanda puxada e impulso tecnológico.  

Eles medem os resultados da inovação 1) pela introdução de novos produtos, a mudança ou 

melhoria significativa nos métodos de produção e 2) pela intensidade dessas inovações, medida 

graças à participação das vendas de novos produtos no volume de negócios. 

Vários estudos corroboraram o impacto positivo da inovação na produtividade (GRIFFITH ET 

AL., 2006; LÖÖF E HESHMATI, 2002; ROBIN E MAIRESSE, 2008). A maior parte deste 

trabalho tem como foco a inovação tecnológica de produto, na medida em que é o único tipo 

de inovação que pode ser avaliada com precisão, por meio de dados quantitativos (número de 

patentes, participação de novos produtos no faturamento). 

No entanto, o surgimento de novas pesquisas de inovação comunitária possibilita a introdução 

de outros insumos (investimento em TIC), resultados (inovação organizacional e de marketing) 

de inovação e gera um enriquecimento real dos dados disponíveis.  

Assim, é de suma importância o efeito das práticas organizacionais e da gestão do 

conhecimento) no sucesso da inovação. Há necessidade de inovações tecnológicas, para que os 

empreendimentos sejam eficazes, acompanhados de mudanças organizacionais 

(BRESNAHAN, BRYNJOLFSSON E HITT, 2002; BRYNJFOLSSON E HITT, 2000; GALIA 

E LEGROS, 2005; GREENAN E MAIRESSE, 2004; 2005; POLDER et al., 2010). 

Deve-se investigar e examinar, com maior precisão, os fatores internos e externos que 

favorecem os diferentes tipos de inovação, complementaridade das inovações tecnológicas e 

organizacionais e os seus efeitos ao nível da produtividade. Essa questão permanece muito 

pouco abordada pela literatura, apesar da abundância de trabalhos sobre o desempenho de 

inovações tecnológicas. 

É importante integrar como insumos de inovação, os investimentos em P&D externo e na 

compra de máquinas e software (M&L), além dos clássicos investimentos em P&D interno. 

Por outro lado, deve-se introduzir inovações organizacionais (mudança nas estratégias de 

gestão, na organização do trabalho ou nas relações com o mundo exterior) e de marketing 

(mudança no design do produto, na embalagem ou no preço), como saídas complementares às 

inovações tecnológicas de produto (inovação ou melhoria significativa de bens e serviços) e de 

processo (mudança nos métodos de produção ou distribuição). 

 



 

 

 

 

 

3. Empreendedorismo 

 

À medida em que velhas formas de empreender têm se mostrado ineficientes, ocorreram, nos 

últimos anos, mudanças a respeito do empreendedorismo para que os recursos fossem melhor 

gerenciados e se revertessem benefício para sociedade de um modo geral, além da necessidade 

de se ter produtos e serviços ofertados mais efetivos, como maneiras inovadoras em 

consequência das perspectivas da Administração Gerencial Orientada.  

Para que isso acontecesse, foi necessário tomar atitudes baseadas em ações típicas da 

administração estratégica, para dirimir os processos do empreendimento, que de acordo com 

Hipólito Borges, Romaniello e Brito (2013) e Valadares e Emmendoerfer (2015), estiveram 

muito tempo relegados a um segundo plano. 

Borins (1998b), Boyett (1996), Drucker (1985), afirmam que o empreendedorismo visa 

proporcionar serviços de alta qualidade e oferecer mais opções e benefícios.  

As práticas de empreendedorismo, baseadas no mercado, oferecem uma série de vantagens e 

desempenham um papel importante na sociedade e na administração (BOZEMAN, 2007, p. 7).  

A prática do empreendedorismo, abre oportunidades, permite a inovação e contribui para a 

proatividade e a sustentabilidade e produtividade, sendo essa, talvez a melhor maneira de se 

melhorar a percepção de serviços menos eficientes (LLEWELLYN; JONES 2003). 

Segundo Kim (2010), as pesquisas sobre o tema estão voltadas somente para a análise de 

características psicológicas e comportamentais dos indivíduos, sendo esses levantamentos 

considerados insuficientes pelo autor para se entender o funcionamento do empreendedorismo 

como uma ação estimuladora.  

Além disso, sua aplicação não pode ser feita sem uma análise prévia em que suas características 

devem ser estudadas, para que o ambiente organizacional favoreça a implementação de ações 

empreendedoras. 

Kim (2010), afirma que características organizacionais-estruturais, administrativas, culturais e 

ambientais podem influenciar na maneira de implementação do empreendedorismo nas 

organizações públicas. Com base nesse entendimento, empreendedor é aquele que, em vez de 

tomar a iniciativa de abrir o seu próprio negócio, cria, inova e busca novas oportunidades e 

negócios na organização onde trabalha.  

 



 

 

 

Julien (2010), destaca que, ao definir empreendedorismo limitado ao indivíduo, podemos 

encontrar: 

• Capacidade de criar uma empresa inovadora inédita ou que imite outros tipos de 

negócios. 

• Reabertura de uma empresa com mudanças. 

• Ampliação de mercado por meio do intraempreendedorismo, ou seja, promovendo o 

empreendedorismo pelos funcionários de uma organização. 

Baratter et al. (2010), afirma que, nas últimas décadas, esse termo começou a ser utilizado para 

tratar de uma categoria de empreendedores associados a criação e mudanças de instituições, 

promovendo inovações, alterando arranjos institucionais e introduzindo novas práticas para a 

ação (DIMAGGIO, 1988).  

Hardy e Maguire (2008), destacam que empreendedorismo é constituído de indivíduos, 

organizações, redes e de movimentos sociais. Esses atores desenvolvem uma habilidade de 

enxergar fora da estrutura em que estão inseridos, propondo caminhos alternativos para o futuro 

(BARATTER et al.; 2010). 

Para Baez e Abolafia (2002), as mudanças institucionais podem ser realizadas de várias 

maneiras: pelo keying (as mudanças institucionais ocorrem, mas as regras permanecem as 

mesmas), improvisation (improviso realizado a partir de um problema encontrado na 

instituição que não pode ser resolvido por métodos conhecidos) e reprise (reestruturação do 

ambiente institucional se caso uma mudança desorganizada ocorra em consequência de um 

improviso). 

McCrimmon (1995), acredita que a empresa que quer promover o intraempreendedorismo deve 

focar no desenvolvimento de uma cultura organizacional que dê suporte a medidas 

intraempreendedoras, ao invés de buscar candidatos intraempreendedores para formar algum 

projeto.  Dessa forma, o ambiente organizacional deve incentivar e apoiar adequadamente 

ações empreendedoras para que os colaboradores surjam naturalmente (McCRIMMON, 1995).  

Alguns estudos têm destacado a importância do empreendedorismo ao enfatizar processos que 

incentivem a criatividade e a iniciativa dos colaboradores das empresas (DORNELAS, 2003; 

GAEBLER, 1992; KLEIN et al., 2010; OSBORNE; PINCHOT; PELLMAN, 2004;).  

Stoker (2006) e Rainey (2009), acreditam que o empreendedorismo implica: 

a) mercados econômicos e suas pressões de redução de custos; 

b) influências políticas; 

 



 

 

 

c) questões como equidade, responsabilidade, franqueza e transparência aos usuários e 

multiplicidade de conflito, centralização de ideias, flexibilidade, e menor incentivo, riscos e 

recompensas. 

No Brasil, esse tema ainda é pouco tratado, talvez pelo estágio atual da administração e pelas 

novidades que o empreendedorismo traz. Valadares e Emmendoerfer (2015), observam, a partir 

pesquisa nos principais periódicos na área de administração, na CAPES, que o tema é tratado 

em alguns periódicos como a REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (RAP), Cadernos 

EBAPE.BR, REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA (RAC) e a REVISTA 

DE CIÊNCIAS DE ADMINISTRAÇÃO (RCA).  

Em um estudo realizado no ano de 2013, Morais et al. (2015) analisam alguns artigos 

publicados em revistas internacionais sobre o empreendedorismo no setor público, e verifica 

como o empreendedorismo tem sido abordado nas publicações científicas recentes. De acordo 

com o estudo, percebeu-se que o tema foi tratado de maneira ampla em artigos internacionais, 

e pôde-se notar como essa área de estudo tem crescido nos últimos anos, com destaque às 

discussões com enfoque no fator político do empreendedor.  

No entanto, como aponta Valadares et al. (2012), as definições sobre o empreendedorismo são 

limitadas e muito diversificadas (CURRIE et al., 2008; JONES, 1999; MORRIS et al., 2008; 

MORRIS; KEARNEY et al., 2007; 2009; ROBERTS; KING, 1991;).   

O empreendedorismo, implica recriar a cadeia de valores e instituir uma cultura inovadora. 

Sequeira (2005), destaca os mecanismos que sustentam um ambiente intraempreendedor, que 

envolvem:  criação e instituição de políticas de autorização, estímulos, divulgação de missão e 

visão, como reconhecimento e recompensas, trabalho em equipe, patrocínio e experimentação 

de ideias, tolerância ao erro e/ou fracasso, sintetização de níveis hierárquicos, agilidade na 

obtenção dos recursos e autonomia de decisões (empowerment). 

Assim, tendo em vista os avanços tecnológicos, o desafio do empreendedor é árduo, 

demandando novas competências para executar projetos com criatividade e estilo de ação 

eficaz, determinantes para execução de um trabalho.  

Bernier e Hafsi (2007), acreditam que o empreendedor não cria novos artefatos, não desenvolve 

projetos grandiosos, mas, aos poucos, se reinventa, transformando os sistemas controladores 

da eficácia e eficiência do negócio de maneira gradual e cíclica.  

O empreendedorismo é estudado a partir de três abordagens (DANJOU, 2002): a primeira 

refere-se a pessoa (o empreendedor), a segunda ao contexto, se tratando de fatores ambientais  

 



 

 

 

que afetam a atividade empreendedora, além da motivação para empreender (valores 

socioculturais, políticas públicas, educação, estrutura de mercado, entre outros).   

A terceira abordagem trata da ação, se referindo ao empreendedorismo como um processo de 

inovação que inclui desde a motivação de novas ideias a serem implementadas nas 

organizações, até as formas de distribuição de bens e serviços (DANJOU, 2002).  

Meza (2012), destaca que o fenômeno do empreendedorismo surge das próprias mudanças 

econômicas ocorridas nas últimas décadas e afirma que os governos têm se tornado mais 

colaborativos ao atribuírem benefícios ao empreendedor.   

O empreendedorismo é um fenômeno social em que as ideias empreendedoras são 

enquadradas, desenvolvidas e institucionalizadas. Para o atendimento dos interesses públicos, 

são necessários esforços criativos em que seja realizada uma abordagem mais sofisticada sobre 

a gestão da inovação (MEZA, 2012). 

As práticas empreendedoras requerem comportamentos de enfrentamento dos problemas 

cotidianos, que normalmente, dependem de demoradas e complexas decisões externas 

(CASTOR, 2000).  

Lewis (1980), sugere que o empreendedorismo é uma arte elaborada pelos bureaucratic 

entrepreneurs não eleitos, que se manifestam em cargo de liderança, dentro do governo e 

auxiliam políticos eleitos, e Sadler (2000), reitera que conceito de empreendedorismo está 

associado ao desejo de mudança na organização, adaptação e afeição ao risco em inovação para 

explorar oportunidades e criar valores. 

 

3 O Empreendedorismo na Terceira idade 

 

Segundo Drucker (1985), o empreendedorismo na terceira idade modifica, percebe as 

necessidades de mudanças e encontrar as soluções para que isso aconteça com respaldo da 

sociedade, enquanto Bellone e Goerl (1992), consideram uma maneira dos cidadãos idosos 

participarem do planejamento público. 

Para Moon (1998), empreender na terceira idade está ligado ao comportamento padrão da 

sociedade contemporânea, e Morris e Jones (1999), creem que o empreendedorismo praticado 

pelos idosos é um processo que cria valores para a sociedade. 

Marcias (2000), vê o ato de empreender, depois dos 60 anos, como sendo um processo um 

pouco arriscado se o idoso não tiver conhecimento de causa e se não receber adequado suporte. 

Já Carpenter (2001), que compartilha com a visão de Roberts e King (1991) e Roberts (1992),  



 

 

 

vê o processo como indutor de novas ideias e inovador, e Edwards et al (2002), acredita que o 

empreendedorismo, em qualquer idade, interliga a sociedade e gestores, por incentivar a 

participação social na propositura soluções.  

No entanto, para Stone (1992) e Currie et al (2008), o empreendedorismo na terceira idade, 

também envolve a tomada de risco, minimizada no setor público por uma tomada de decisão 

consciente, e produtividade. 

O empreendedorismo na terceira idade de um modo geral, de acordo com  Moraiset al. (2015, 

p.28), ressalta que no Brasil essa modalidade: “[...] ainda é bastante incipiente”. Esses últimos 

autores apostam na novidade do empreendedor idoso para esse fato, enquanto Kim (2010), 

associa o empreendedorismo na terceira idade ao surgimento da Nova Administração para 

tentar remediar os problemas da burocracia tradicional. 

Tornou-se uma tendência inquestionável no Brasil em 1995, segundo Bresser-Pereira (1999), 

essa Nova Administração Gerencial, de acordo com Valadares e Emmendoerfer  

(2015: p.  83), é bastante benéfico ao processo de inovação e modernização e nos últimos anos 

“tem sido associado a noções comportamentais gerenciais, imbuídas de conceitos e práticas, 

que eram próprias e, até então, restritas à a força de trabalho ativa no mercado. No entanto, o 

objetivo do empreendedorismo na terceira idade, diferentemente dos métodos de mercado, tem 

por objetivo ampliar e melhorar os serviços ofertados à população. Kim (2010) afirma que: 

 

[...] o principal ponto por detrás do empreendedorismo na terceira idade não é fazer 

um governo de negócios ou que compreenda o mercado, ao invés disso, a ideia do 

empreendedorismo Depois Dos 60 anos é aumentar as oportunidades para a adoção 

de ideias inovadoras e encontrar maneiras de oferecer mais escolhas e benefícios 
públicos, proporcionando serviços de alta qualidade aos cidadãos. (KIM: 2010: p. 

781). 

  

Assim, para Kim (2010), o empreendedorismo realizado pelos idosos, atualmente pela 

experiência em questionável desse público e por uma visão que associada as inovações 

contemporâneas, torna-se completa e bem-sucedida. Não se trata estritamente da questão 

econômica, e passa a ser definido em termos de tomada de risco, inovação e proatividade que 

contribui para economia e o crescimento do país.    

No contexto do setor público, há um alto grau de burocratização que inibe a cultura 

empreendedora na terceira idade baseada na inovação, na autonomia e flexibilidade, na medida 

em que os órgãos públicos, diante de um regime de controle, diminuem a autonomia necessária 

para a expansão do intraempreendedorismo.  

O discurso do empreendedorismo foi introduzido a partir de um pensamento neoliberal e se 

consolidou com o surgimento do modelo de administração gerencial, denominado New 

Management (HOOD, 1991; POLLITT, 2000).  



 

 

 

O gestor com mais de 60 anos precisa ser capacitado para atuar no âmbito administrativo, tendo 

preparo adequado e partindo de estudos aprofundados sobre a realidade administrativa.  Há 

uma necessidade de o gerente possuir formação e capacitação para vender, ser responsável por 

assessorar, planejar, coordenar ações e avaliar programas e políticas da empresa que gerencia. 

Esses gestores, podem também, assumir funções técnicas de direção, chefia e coordenação, a 

fim de direcionar estratégicas e participação para estimular o controle do empreendimento 

(MATOS REIS, 2012).  

Blanchard e Hersey (1986), afirmam que esse novo modelo de empreendedorismo requer um 

conhecimento que permite lidar com as pessoas para alcançar objetivos da empresa, e  

Secchi (2009), pontua que a inspiração do empreendedor na terceira idade se deu de acordo 

com a teoria moderna de administração, em que os administradores se utilizam da linguagem 

e de ferramentas da administração para resolver e promover melhorias inovações sociais.  

Martins (1997), afirma que, dessa forma, surgiu no mundo um estilo pragmático de 

empreendedorismo, fortemente influenciado pela administração tradicional, mas notavelmente 

marcada por inovações tecnológicas e pela experiência de mundo dos empreendedores com 

mais de 60 anos.  

Martins (2007, p.2), aponta que uma gestão empreendedora alinhada a esse modelo é definida 

como: 

A gestão empreendedora é a orientação para transformar a burocracia em resultados 

efetivos e melhorar a governança. O propósito do empreendedorismo na maturidade 

é reduzir custos e melhorar a qualidade dos serviços prestados. Seu princípio básico 

é a introdução de um novo paradigma gerencial nos empreendimentos 

contemporâneos, voltado para resultados, focado no cliente/cidadão, baseado em 

parcerias, compromisso, responsabilização, autonomia, risco, iniciativa, aprendizado 

conjunto e trabalho em rede. A visão orientadora desse princípio é a formação de um 

empreendedorismo eficaz, eficiente, flexível, transparente, altamente capacitado e 
profissionalizado. (MARTINS, 2007, p.2) 

 

O empreendedor na terceira idade surgiu então com solução, tanto ao modelo burocrático 

ortodoxo, que se baseia em métodos e técnicas de administração de empresas tradicionais e 

limitantes a participação de idosos, como ao modelo liberal, que prega a maior presença da 

sociedade em empreendimentos que o próprio governo financia como forma de incentivo.   

Todavia é importante ressaltar que o empreendimento na terceira idade a exemplo da 

administração tradicional, deve ser inspirada por critérios de eficiência empresarial, por isso 

sempre entendedores com mais de 60 anos devem ser orientados para desenvolver capacidades 

gerenciais necessárias ao êxito do empreendimento (MARTINS, 1997). 

Gaebler e Osborne (1992), destacam que as estratégias a serem adotadas para incentivar o 

empreendedorismo na terceira idade devem aumentar os ganhos, por meio de aplicações 

financeiras e ampliação de prestação de serviços.  Assim sendo, a tendência é que os 

empreendedores com mais de 60 anos possam fazer, dessa nova etapa de suas vidas, um  

 



 

 

 

aprendizado contínuo na área de finanças, por meio da qual contribuíram efetivamente para a 

sociedade. 

1)   Gestão empreendedora, que visa a ampliação de resultados para e a redução de custos; 

2)   Qualidade Martins (2007), evidencia que os moldes da gestão empreendedora vigentes 

fundamentam -se nas seguintes ações: 

dos serviços; 

3)   Desburocratização; 

4)  Valorização do Produto ou serviço oferecido, ampliando a sua autonomia e 

responsabilização. 

Kingdon (2003), destaca três características com relação às qualidades de um empreendedor 

com 60 anos ou mais: 

• É um indivíduo que possui experiência no assunto em questão, habilidade na 

comunicação ou posição formal no processo decisório;  

• Se relaciona às conexões Sociais e tem habilidade de negociação, decorrentes de sua 

experiência de vida;  

• Disponibilidade investimento de grandes quantidades de recursos pessoais, que 

constituem o seu know-how. 

 

4 Considerações Finais 

 

Esse estudo teve por objetivo discorrer a respeito do empreendedorismo na terceira idade. 

Nesse intuito, foram apresentados e analisados os quadros de percepção, fatos, situações e 

processos que desencadeiam essa tendência contemporânea. 

Para atingir esses objetivos, o método de pesquisa utilizado foi a análise de referências 

bibliográficas, por meio da qual, foi possível analisar o constante na literatura científica 

referente ao assunto. No entanto, constatou-se que se trata de um tema que merece 

investigações mais específicas, haja vista que a literatura disponível se refere, principalmente 

aos empreendedores realizados por pessoas com idade até 40 anos ou um pouco mais. 

Esse estudo teve início com a apresentação do conceito e as implicações provenientes do 

empreendedorismo na faixa etária em questão.  Na sequência, foram expostos os motivos por 

que há dificuldades para que o empreendedorismo, praticado por pessoas da terceira idade seja  

 



 

 

 

mais limitado, bem como os fatores intervenientes no processo e técnicas especificas para a 

obtenção de resultados satisfatórios por parte desse público. 

Os dados obtidos permitem concluir que as características do empreendedorismo após os 60 

anos, de fato, influenciam a adoção de ações empreendedoras. 

Consequentemente, a implementação do empreendedorismo na 3ª idade. Requer que os 

empreendedores, promovam e estimulem essas ideias inovadoras que interferem 

significativamente na sociedade. 

Para trabalhos futuros, recomenda-se que esta pesquisa seja aplicada a fim de tentar levantar 

as características que podem ser comuns aos empreendedores da terceira idade. Isso, 

posteriormente, poderá ser comparado a análises de artigos publicados por outros teóricos que 

tenham reconhecimento no âmbito científico referente ao assunto, de modo que se possa 

auxiliar a identificação de um padrão que permita uma caracterização do perfil empreendedor 

do público de 60 anos ou mais. Após essas novas pesquisas, será possível realizar comparações 

a nível nacional e com a literatura internacional, a qual conta com mais trabalhos publicados 

na área que o Brasil.  
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Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar quais são os objetivos, metodologias, 

principais conceitos e resultados de pesquisas que tratam o tema do empreendedorismo e 

empoderamento feminino na base de dados da Web of Science da última década. Por meio da 

revisão sistemática da literatura, nota-se que o empreendedorismo possibilita o empoderamento 

entre as mulheres e melhora a riqueza da nação e da família. Além disso, existem diversos 

interesses e objetivos sobre o tema e o predomínio de pesquisas empíricas nos artigos 

analisados. Como principais resultados, aponta-se a necessidade de apoio dos governos, 

ampliação do microcrédito para o sucesso do empreendedorismo feminino e a superação das 

ideias sexistas. Conclui-se que a mulher possui um papel relevante na economia e, ao 

empreender, permite uma ampliação na renda familiar, possibilitando melhores condições à sua 

família e comunidade. Ao empreender, as mulheres demonstram o empoderamento na tomada 

de decisão familiar. 

 

Palavras-chave: Revisão sistemática. Empreendedorismo Feminino. Empoderamento 

feminino. Papel da mulher. 

 

1 Introdução 

 

O empreendedorismo feminino é uma atividade relativamente nova, considerando a 

superação dos papéis de gênero ainda predominantes no país e no mundo. Teixeira e Bonfim 

(2016) afirmam que os homens continuam a dedicar-se apenas às responsabilidades 

profissionais, abdicando-se de tarefas legitimadas como femininas, reproduzindo a dominação 

masculina e perpetuando desvantagem das mulheres do ponto de vista do reconhecimento 

social, a partir da divisão injusta de tarefas, tanto no trabalho como dentro de casa.  

Contudo, apesar da desgastante rotina das mulheres, superar as limitações da 

maternidade e cuidados com a família conciliando com um negócio, por exemplo, pode ser 

fonte de satisfação e independência. Machado (2012) afirma que a combinação de trabalho e 

maternidade gera um sentimento de realização e bem-estar em comparação às mulheres que não 

trabalham, considerando que é possível ter sucesso em várias dimensões, favorecendo ainda o 

desenvolvimento pessoal e novas competências para as situações que surgem tanto no âmbito 

profissional quanto pessoal.  

O empreendedorismo feminino se mostra, então, como uma importante iniciativa para 

as mulheres, permitindo que elas possam desenvolver seus potenciais, contando com a 

superação de preconceitos de gênero, a flexibilidade de horários, além da geração de renda e 

oportunidades para outras pessoas (GOMES et al., 2014). 

Em complemento, existe uma forte ligação entre a posição da mulher na sociedade e no 

desenvolvimento econômico de diversos países, o que sugere que há uma relação entre o 



 

 

empoderamento das mulheres e o desenvolvimento econômico dos países, ou seja, a 

participação das mulheres na economia é parte da solução para os problemas financeiros e 

econômicos desses países (BANIHANI, 2020). 

Nesse sentido, o empoderamento da mulher significa sua participação em todos os 

segmentos de atividades econômicas essenciais, como por exemplo, estabelecer sociedades 

mais justas e estáveis, melhorar a qualidade de vida de mulheres, homens e comunidades, e 

construir economias fortes. Com isso, o empoderamento envolve o desenvolvimento 

socioeconômico para capacitar as mulheres por meio da igualdade de gênero (KUMAR; 

RAKHIN, 2016) 

Uma forma de contribuição para o campo de pesquisa relacionado a este tema é a 

elaboração da revisão sistemática da literatura. Atualmente, com o amplo acesso à informação 

e à grande quantidade de produções científicas sobre uma mesma temática, faz-se necessária a 

realização de Revisões Sistemáticas com o objetivo de captar, reconhecer e sintetizar as 

evidências científicas de determinado escopo de pesquisa (DE-LA-TORRE- UGARTE-

GUANILO; TAKAHASHI; BERTOLOZZI, 2011).  

Com isso, a partir da relevância sobre o tema, o problema de pesquisa que norteia este 

projeto é: “Quais são os objetivos, metodologias, principais conceitos e resultados de pesquisas 

que tratam o tema do empreendedorismo e empoderamento feminino na base de dados da Web 

of Science da última década?” 
 

2 Referencial Teórico 
 

O termo empreendedorismo surgiu da expressão entrepreneurship, composta da palavra 

francesa “entrepreneur” e do sufixo em inglês “ship” que indica posição, grau, relação, estado 

ou qualidade. A palavra entrepreneur pode ainda significar uma habilidade ou perícia ou, ainda, 

uma combinação de todos esses significados (BARRETO, 1998).  

Considerando o papel da mulher na história, é muito recente sua entrada no mercado de 

trabalho e mais ainda sua trajetória enquanto empreendedora. O papel feminino sempre esteve 

associado às atividades domésticas e aos cuidados com a família, porém, é possível constatar 

que em todas as épocas e lugares, as mulheres também contribuíram para a subsistência da 

família e para a geração de riqueza social (SAFFIOTI, 2013). 

Com o passar do tempo, as mulheres reconheceram que poderiam transpor as barreiras 

que sua condição de gênero impunha, conciliando as tarefas domésticas e maternais com o 

trabalho formal. Nesse sentido, Berth (2020) discorre que toda luta social provoca uma tensão 

na estrutura da sociedade, devido ao abalo nas estruturas sociais vigentes considerando que as 

pessoas que estão em posição de conforto social buscam estratégias de autoproteção e 

conservação de seus interesses.  

Siqueira e Samparo (2017) dissertam que mesmo em tempos modernos, com vitórias 

advindas de lutas para ingressar e se manter no mercado de trabalho, as mulheres ainda sofrem 

inúmeros preconceitos, devido à discriminação e notória preferência que muitos empregadores 

possuem de contratar homens, diante das particularidades do feminino, como a maternidade. 

Nesse sentido, empreender torna-se uma opção viável para as mulheres que costumam 

ganhar menos, possuem dupla jornada e, em muitos casos, dependem de seus companheiros. 

Porém, durante muito tempo, empreender era uma atividade predominantemente realizada por 

homens. Teixeira e Bonfim (2014) afirmam que os homens continuam a dedicar-se apenas às 

responsabilidades profissionais, abdicando-se de tarefas legitimadas como femininas, 



 

 

reproduzindo a dominação masculina e perpetuando a desvantagem das mulheres do ponto de 

vista do reconhecimento social, a partir da divisão injusta de tarefas, tanto no trabalho como 

dentro de casa. 

           Diante desse contexto, ressalta-se a relevância do empoderamento feminino, que pode 

ser conceituado como uma gama de atividades, protestos e mobilização coletiva que parte do 

reconhecimento das forças sistêmicas de opressão, até o questionamento e busca pela mudança 

das bases das relações de poder (BATLIWALA, 1994).  

Empoderar é um processo e um fim em si mesmo, pois quando reconhece-se a posição 

de opressão e dominação, sente-se a necessidade de superar e buscar formas mais orgânicas de 

convivência na sociedade através da conquista de direitos. Berth (2020) revela que, embora o 

processo de empoderamento possa receber estímulos externos, caracteriza-se como um 

movimento autoconsciente no qual o indivíduo sente a necessidade de enfrentar o sistema e 

suas práticas de dominação que visam perpetuar o machismo e outros preconceitos.  

Assim, o empoderamento feminino pode ser considerado como um processo no qual 

as mulheres desafiam a cultura e as normas existentes para melhorar seu status, tanto dentro da 

família quanto na sociedade como um todo (UPADHYE; MADAN, 2012). 

 

3  Procedimentos Metodológicos 
 

A metodologia empregada neste estudo é a revisão sistemática da literatura, na qual o 

objetivo é reunir estudos com uma mesma temática, avaliando-os conforme critérios pré-

estabelecidos num fluxograma elaborado pelos pesquisadores.  

Esta modalidade de pesquisa destaca-se pelo seu caráter de reprodutibilidade por outros 

pesquisadores, por explicitar as bases de dados bibliográficos, as estratégias de busca 

empregadas em cada base, o processo de seleção dos artigos científicos, os critérios de inclusão 

e exclusão dos artigos e o processo de análise de cada artigo. Apresenta ainda as limitações de 

cada artigo analisado e da própria revisão, adquirido assim um alto nível de evidência, tornando-

se um importante documento para tomada de decisão nos contextos públicos e privados 

(GALVÃO; PANSANI; HARRAD, 2015). 

Para a realização desta revisão sistemática, foi feita uma pesquisa na base de dados 

internacional Web of Science num recorte temporal de dez anos (de 2012 a 2021) por meio da 

busca avançada considerando o item “tópico”, que abrange a pesquisa dos termos no título, 

resumo, palavras-chave do autor e o keywords plus.  

Foram utilizados os termos “women empowerment”, entre aspas, AND 

entrepreneurship. A data da pesquisa foi de janeiro de 2012 até dezembro de 2021. Esta busca 

resultou em 57 publicações. Para melhor organização, os dados como títulos, nome do periódico 

e ano foram transcritos para uma planilha. 

A partir da leitura dos artigos, foram extraídas informações como título, nome do 

periódico e ano da publicação, além do objetivo, metodologia, resultados e principais conceitos 

dos temas investigados.  
 

4  Resultados alcançados 
 

Durante a pesquisa na plataforma Web of Science, foram encontrados 57 artigos, porém, 

após a exclusão seguindo critérios preestabelecidos, tais como: artigos cujos título, resumo ou 

palavras-chave não estavam alinhados com o tema pesquisado (16), ou seja, os artigos não 



 

 

faziam parte do escopo dos estudos organizacionais; trabalhos apresentados em conferências e 

não publicados em journals (11) e artigos que não estavam disponíveis e/ou não foram 

localizados (4), restaram 26 artigos que abordavam sobre os temas “empoderamento” e 

“empreendedorismo feminino”.   

 

4.1  Objetivos e procedimentos metodológicos dos artigos selecionados 

 

De acordo com a busca realizada na plataforma Web of Science, nota-se que é possível 

identificar diversos interesses sobre o tema do empreendedorismo e empoderamento feminino, 

relacionando-os a diferentes aspectos como: o papel da mulher no desenvolvimento econômico, 

especialmente em países subdesenvolvidos; os desafios que envolvem o empreendedorismo 

feminino, em comparação ao masculino; as barreiras e dificuldades das mulheres para irem 

além de seu papel familiar tradicional; a relevância dos grupos que auxiliam as mulheres que 

desejam empreender como ONGs, grupos de apoio e cooperativas; a importância dos programas 

governamentais no apoio às mulheres; o papel da educação no desenvolvimento do 

empreendedorismo feminino e os fatores que afetam as intenções empreendedoras.  

O Quadro 1 apresenta os autores, ano, título e respectiva metodologia utilizada, assim 

como o objetivo do artigo.  

 
Quadro 1 – Autor, título, metodologia e objetivo dos artigos analisados 

Autores Título Metodologia Objetivo 

Kain, P.; 

Sharma, M. 

(2013) 

Women entrepreneurship 

education need for today 

Análise de dados 

secundários 

Identificar os problemas das mulheres 

empreendedoras, examinando seu papel no 

desenvolvimento econômico e as iniciativas de 

incentivo promovidas pelo governo na Índia. 

Soni, S.; 

Soni, A. 

(2015) 

Gender differences and 

entrepreneurship as a 

career option: an analysis 

Coleta de dados 

primários - 

questionário 

Identificar as diferenças entre as escolhas de 

estudantes do sexo masculino e feminino em 

relação ao empreendedorismo e explorar se a 

escolha pelo empreendedorismo é afetada pelo 

gênero ou não.’ 

Paramanand

am, D. A.; 

Packirisamy, 

P. (2015) 

An empirical study on the 

impact of micro 

enterprises on women 

empowerment 

Coleta de dados 

primários -

questionários e 

dados 

secundários. 

Verificar se as microempresas levam ao 

empoderamento feminino e ao empreendedorismo, 

tornando as mulheres integralmente envolvidas em 

atividades geradoras de renda. 

Kasseah, H.; 

Tandrayen-

Ragoobur, 

V. (2016) 

Ex-garment female 

workers: a new 

entrepreneurial 

community in Mauritius 

Coleta de dados 

primários - 

questionário 

Investigar as características de ex-trabalhadoras do 

ramo de vestuários que iniciaram um trabalho 

autônomo no setor formal ou informal construindo 

uma comunidade de empreendedoras na República 

da Maurícia. 

Ghouse, S.; 

et al. (2017) 

Barriers to rural women 

entrepreneurs in Oman 

Coleta de dados 

primários - 

questionário 

Analisar as barreiras enfrentadas por mulheres 

empresárias rurais em Omã que desejam ir além de 

seus papéis familiares tradicionais. 



 

 

Chatterjee, 

S.; Gupta, 

S.D.; 

Upadhyay, 

P. (2018) 

Empowering women and 

stimulating development 

at bottom of pyramid 

through micro-

entrepreneurship 

Coleta de dados 

primários - 

questionário 

Abordar a questão da sustentabilidade dos grupos 

de autoajuda por meio do desenvolvimento de 

pequenos negócios. 

Agarwal, S.; 

Lenka, U. 

(2018) 

Why research is needed 

in women 

entrepreneurship in India: 

a viewpoint 

Dados 

secundários 

Avaliar políticas e programas para estabelecer a 

necessidade de pesquisas para o crescimento de 

mulheres empresárias em geral e na Índia em 

particular. 

Yunis, M.S.; 

Hashim, H.; 

Anderson, 

A.R. (2019) 

Enablers and constraints 

of female 

entrepreneurship in 

Khyber Pukhtunkhawa, 

Pakistan: institutional 

and feminist perspectives 

Coleta de dados 

primários – 

entrevista 

semiestruturada 

Explorar os facilitadores e inibidores do 

empreendedorismo social feminino no contexto de 

um país em desenvolvimento. 

Sardar, T. et 

al. (2019) 

Revolution of ICT: 

Women entrepreneurs in 

Pakistan 

Coleta de dados 

primários - 

questionário 

Descobrir os fatores potenciais relacionados às 

TIC que capacitam as mulheres empresárias no 

Paquistão. 

Ferdousi, F.; 

Mahmud, P. 

(2019) 

Role of social business in 

women entrepreneurship 

development in 

Bangladesh: perspectives 

from Nobin Udyokta 

projects of Grameen 

Telecom Trust 

Coleta de dados 

primários – 

entrevista 

semiestruturada 

Demonstrar o cenário atual de mulheres 

empresárias de Bangladesh e analisar como o 

negócio social influencia as capacidades 

empreendedoras das mulheres em direção ao 

empreendedorismo sustentável. 

Rudhumbu, 

N.; Du 

Plessis, E.; 

Maphosa, C. 

(2020) 

Challenges and 

opportunities for women 

entrepreneurs in 

Botswana: revisiting the 

role of entrepreneurship 

education 

Coleta de dados 

primários - 

questionário 

Investigar os desafios enfrentados e as 

oportunidades abertas às mulheres 

empreendedoras em Botswana e como a educação 

para o empreendedorismo pode aumentar seus 

conhecimentos e habilidades de fazer negócios de 

forma lucrativa e contribuir para o empoderamento 

feminino. 

Ilyas, M. 

(2020) 

Gender role stereotyping 

and entrepreneurial 

intention among Saudi 

females 

Coleta de dados 

primários - 

questionário 

Examinar os impactos de autoeficácia empresarial, 

cultura social e educação sobre intenções 

empreendedoras entre as mulheres sauditas. 

Nair,S.R. 

(2020) 

The link between women 

entrepreneurship, 

innovation and 

stakeholder engagement: 

a review 

Ensaio teórico 

Examinar se as inovações do empreendedorismo 

feminino podem ser fomentadas por meio do 

desenvolvimento e engajamento das partes 

interessadas. 

Rebrey, S. 

(2020) 

Women in small and 

medium enterprises and 

entrepreneurship in Japan 

Análise de dados 

secundários 

Analisar se o gênero impacta na gestão de 

pequenas e médias empresas e no 

empreendedorismo no Japão e o que o 

empoderamento das mulheres pode trazer para o 

desenvolvimento das PME, empreendedorismo e 

economia no Japão. 



 

 

Namasembe, 

O.M.M.; 

Ruiz, R.M. 

(2021) 

Controversies and 

opportunities of two 

development measures 

for the advancement of 

women in Uganda: 

formal education and 

female entrepreneurship 

Coleta de dados 

primários – 

entrevista 

semiestruturada 

Investigar a relação entre educação formal e 

empreendedorismo feminino em Uganda. 

Jonathan, 

I.E.et al. 

(2021) 

Effects of award 

incentives and 

competition on 

entrepreneurship 

development of women 

farmers in Northwest 

province, South Africa 

Ensaio teórico 

Identificar como a implementação de prêmios e 

incentivos podem contribuir para tornar as 

mulheres relevantes na política e na tomada de 

decisões, na criação de empregos e na segurança 

alimentar na África do Sul. 

Khanum, R.; 

Al Mahadi, 

M.S.; Islam, 

M.S. (2021) 

Empowering tribal 

women through 

entrepreneurship in 

Sylhet region of 

Bangladesh 

Coleta de dados 

primários – 

entrevista e Grupo 

Focal 

Abordar o efeito do empreendedorismo feminino 

sobre o empoderamento feminino em uma 

sociedade tribal. 

Arshad, S. et 

al. (2021) 

Is women empowerment 

a zero-sum game? 

Unintended 

consequences of 

microfinance for 

women's empowerment 

in Pakistan 

Coleta de dados 

primários - 

questionário 

Analisar os efeitos das microfinanças no Paquistão 

para o empoderamento das mulheres. 

Al-shami, 

S.A. et al. 

(2021) 

Microcredit Impact on 

Socio-Economic 

Development and 

Women Empowerment in 

Low-Income Countries: 

Evidence from Yemen 

Coleta de dados 

primários - 

questionário 

Investigar os impactos do microcrédito sobre as 

mulheres nas finanças domésticas e no 

empoderamento das decisões sociais. 

Kumari, G.; 

Eguruze, 

E.S. (2021) 

Positive deviance traits 

and social 

entrepreneurship for 

women empowerment 

amid COVID-19 

Coleta de dados 

primários – 

entrevista 

semiestruturada 

Examinar os traços de desvio positivo do 

empreendedorismo social para o empoderamento 

das mulheres em meio à pandemia do COVID-19. 

Bharti, N. 

(2021) 

Role of cooperatives in 

economic empowerment 

of women: a review of 

Indian experiences 

Coleta de dados 

primários – 

entrevista 

semiestruturada 

Rever o papel das cooperativas no empoderamento 

econômico das mulheres. 

Gupta, M. 

(2021) 

Role of NGOs in women 

empowerment: case 

studies from 

Uttarakhand, India 

Coleta de dados 

primários – 

entrevista em 

profundidade 

Identificar o papel das organizações não 

governamentais (ONGs) na promoção do 

empoderamento das mulheres por meio de meios 

de subsistência imediata. 



 

 

Polas, M. 

R.H. et al. 

(2021) 

Rural women 

characteristics and 

sustainable 

entrepreneurial intention: 

a road to economic 

growth in Bangladesh 

Coleta de dados 

primários - 

questionário 

Identificar os efeitos das características individuais 

das mulheres rurais em suas intenções 

empreendedoras sustentáveis. 

Agrawal, A.; 

Gandhi, P.; 

Khare, P. 

(2021) 

Women empowerment 

through 

entrepreneurship: case 

study of a social 

entrepreneurial 

intervention in rural India 

Coleta de dados 

primários – 

entrevista 

semiestruturada 

Explorar como o empreendedorismo social 

empodera as mulheres e como ele influencia as 

interseccionalidades de gênero existentes na 

sociedade. 

Noor, S.; Isa, 

F.M.; Nor, 

L.M. (2021) 

Women empowerment 

through women 

entrepreneurship: a 

comparison between 

women entrepreneurs and 

fulltime housewife in 

Pakistan 

Coleta de dados 

primários - 

questionário 

Explorar quais os desafios do empoderamento das 

mulheres por meio do empreendedorismo no 

Paquistão. 

Yoopetch, C. 

(2021) 

Women empowerment, 

attitude toward risk-

taking and 

entrepreneurial intention 

in the hospitality industry 

Coleta de dados 

primários - 

questionário 

Investigar os fatores que afetam as intenções 

empreendedoras. 

Fonte: Elaborado pelas autoras com base nos trabalhos consultados (2022). 

 

Quanto às características metodológicas dos resultados da Web of Science, nota-se uma 

variedade na aplicação metodológica em estudos sobre o empreendedorismo e empoderamento 

feminino e, quanto ao tipo de estudo, 21 são pesquisas empíricas, dois caracterizam-se como 

ensaios teóricos e três utilizam a análise de dados secundários, como consultas ao World Bank 

Report (KAIN; SHARMA, 2013) e relatórios de desenvolvimento econômico, políticas e 

programas governamentais (AGARWAL; LENKA, 2018). 

Observa-se um domínio das pesquisas empíricas, ou seja, aquelas que são 

fundamentadas pelas observações de fatos particulares para generalizar episódios ou realidades 

com base no conhecimento da experiência interna ou externa dos sujeitos (CHIZZOTTI, 2018). 

Dentre as pesquisas que utilizam a coleta de dados primários, oito utilizam a abordagem 

qualitativa, por meio de entrevistas e 13 estudos utilizaram a pesquisa quantitativa, com a 

aplicação de questionários. 

 

4.2  Principais resultados e conceitos dos artigos selecionados 

 

O estudo de Kain e Sharma (2013) aponta que o empreendedorismo entre as mulheres 

melhora a riqueza da nação em geral e da família e deve ser moldado de acordo com as 

características e habilidades empreendedoras para atender às tendências e desafios dos 

mercados. As mulheres indianas empreendedoras estão expostas a diversas restrições, pois, 

além de enfrentarem problemas habituais que envolvem novos negócios, também enfrentam 

problemas familiares, limitando sua contribuição no processo produtivo do país. Além disso, o 



 

 

governo deve promover o empoderamento econômico das mulheres, pois esta será a força 

motriz por trás do crescimento econômico e da luta contra a pobreza na Índia. 

Na pesquisa de Soni e Soni. (2015), as entrevistadas do sexo feminino mostraram-se 

iguais ao do sexo masculino na preferência por iniciar um novo empreendimento, refletindo o 

papel da educação no desenvolvimento de mentalidades empreendedoras entre os jovens. Além 

disso, a igualdade em educação para homens e mulheres diminuiu a discriminação e dominação 

dos homens sobre o comércio e atividades de negócio, sendo imprescindível retratar a imagem 

construtiva do empreendedorismo como opção de carreira para chamar a atenção dos alunos 

dentro do ambiente universitário. 

Assim, sem o desenvolvimento das mulheres, o desenvolvimento econômico não 

ocorrerá. Por isso, o microfinanciamento às microempresas desempenha um papel significativo 

na transmissão de treinamento para mulheres, as quais devem receber conhecimento técnico, 

para desenvolverem habilidades de marketing e de produção tornando-as autossuficientes 

(PARAMANANDAM; PACKIRISAMY, 2015). 

De acordo com Kasseah e Tandrayen-Ragoobur (2016), o empoderamento das 

trabalhadoras formais e informais é diferente, especialmente devido ao fato de que as do setor 

formal se beneficiam de proteção social, enquanto as do setor informal não. Sendo assim, as 

mulheres em grandes famílias preferem operar no setor formal, dada a responsabilidade sobre 

os demais membros da família, já as mulheres em famílias pequenas preferem trabalhar no setor 

informal devido à flexibilidade no trabalho e menor responsabilidade dos membros da família. 

Os resultados revelam que as mulheres autônomas da amostra, que também são ex-

trabalhadoras do vestuário, são essencialmente empresárias movidas pela necessidade.  

Embora Omã seja um dos países árabes mais progressistas em relação ao gênero, 

igualdade e empoderamento das mulheres, Ghouse et al. (2017) afirmam que os resultados de 

suas pesquisas exibem preocupações socioculturais que dificultam criações de 

empreendimentos empresariais para mulheres e seu sucesso. Isso provavelmente está 

relacionado ao alto número de mulheres que vão diretamente para o ensino superior, já que os 

meninos preferem trabalhar e melhorar suas condições financeiras antes de ir para a faculdade. 

Outro fator importante constatado é que as empresárias rurais tiveram dificuldades para 

desenvolver novos empreendimentos, que poderiam contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico da região, devido à falta de fundos.  

Além disso, segundo Chatterjee, Gupta e Upadhyay (2018), as economias crescem mais 

rápido e a pobreza diminui se houver paridade entre homens e mulheres, considerando que 

homens e mulheres enfrentam problemas para abrir empresas, ressaltando, porém, que as 

mulheres enfrentam mais problemas especialmente nas áreas rurais em termos de falta de acesso 

à educação e financiamento. 

Agarwal e Lenka (2018) discorrem que, de acordo com as estimativas oficiais, a Índia 

terá 125 milhões de mulheres empresárias em breve, se os planos de desenvolvimento forem 

implementados de maneira sistemática. Sendo assim, esquemas como o “Stand Up” Índia 

fornecem assistência de empréstimo para encorajar o empreendedorismo na Índia e preencher 

a lacuna substancial na porcentagem de homens e mulheres em atividades empreendedoras, 

lacuna que pode ser atribuída a direitos de herança desiguais e restrições ao trabalho para as 

mulheres. 

Yunis, Hashim e Anderson (2019) revelam o quanto o islã radical tem limitado as 

mulheres empresárias de Khyber Pukhtunkhawa, Paquistão, através da religiosidade, 

exploração e terrorismo. Contudo, os dados também demonstram a coragem das mulheres que 



 

 

optaram por não ser intimidadas por esses grupos optando por lutarem por seus direitos, mesmo 

quando suas vidas são ameaçadas. 

Para Sardar et al. (2019), o apoio da família, incluindo o do cônjuge fortalece as 

mulheres empresárias e contribui ativamente para o seu sucesso. Outro fator importante é o 

nível de escolarização para a utilização das TIC e ferramentas de rede que são ferramentas de 

capacitação para as mulheres empresárias, mesmo em casos em que o encontro direto não é 

mais possível. Além disso, após o surgimento das ferramentas sociais de mídia e rede, é 

necessário que as mulheres estejam equipadas com tecnologia moderna.  

Ferdousi e Mahmud (2019) evidenciam que as mulheres empresárias são basicamente 

empresárias movidas pela necessidade. Geralmente, mulheres empresárias, especialmente nas 

áreas rurais, não são altamente qualificadas e investem pequena quantia de dinheiro e 

administram os negócios com a motivação de ganhar alguma renda por conta própria com a 

qual podem sustentar sua família ou construir segurança econômica para si e para a educação 

dos filhos no futuro.  

O empreendedorismo feminino em Botswana foi afetado por uma multiplicidade de 

desafios, sendo os principais a falta de acesso ao financiamento, gênero, discriminação, limites 

socioculturais, educação inferior e treinamento como equilíbrio entre trabalho e 

responsabilidades familiares. A segregação de mulheres, principalmente devido a fatores 

socioculturais, dificulta o acesso das mulheres a negócios, oportunidades e recursos, afetando 

assim o crescimento de seus negócios. É necessário que as mulheres empresárias tenham 

treinamento em empreendedorismo para serem capazes de se desenvolver e aprimorar suas 

habilidades e conhecimentos de negócios. Isso os ajudará nas áreas de chegar a planos de 

negócios e estratégias de marketing para seus negócios (RUDHUMBU; DU PLESSIS; 

MAPHOSA, 2020). Nesss sentido, Ilyas (2020) ressalta em seu estudo o papel dos estereótipos 

de gênero, as normas sociais e ambientais como fatores determinantes na intenção 

empreendedora entre as mulheres sauditas. 

Nair (2020) discorre que, embora o empreendedorismo feminino seja sinônimo de 

empoderamento feminino, contribuindo para o crescimento da economia, o empreendedorismo 

sustentável exige inovações e uma difusão bem-sucedida. Também revela que, embora muitos 

estudos relatem o aumento do número de mulheres empreendedoras, o acesso para melhores 

oportunidades de pesquisa, e maior visibilidade profissional e reputação afetam as inovações 

empreendedoras das mulheres 

Para Rebrey (2020), a diferença de renda entre homens e mulheres é ainda maior porque 

os dados incluem apenas os ganhos contratuais de funcionários regulares e omite benefícios 

adicionais, mas importantes dos empregados regulares e particularmente do emprego vitalício, 

que é responsável por cerca de 20% dos empregos no Japão. Além disso, mostram que as PMEs 

precisam de políticas especiais e gestões que priorizem a inclusão feminina. No entanto, há 

iniciativas pontuais, como programas, mantidos pelo Ministério da Agricultura, Florestas e 

Pescas que estimulam a mulher em negócios agrícolas.  

Em contrapartida, Namasembe e Ruiz (2021) argumentam que os programas de 

educação formal e políticas impactam negativamente o empreendedorismo feminino. Políticas 

macroeconômicas como a privatização e os programas de educação formal universal não 

incentivam os alunos (especificamente do sexo feminino) a buscarem uma educação formal 

completa, influenciando que deixem as escolas mais cedo para o empreendedorismo de 

necessidade imediata. Embora o governo de Uganda tenha se esforçado para fornecer 

programas de educação para seus cidadãos, há fatores que sugerem uma falta de eficiência na 



 

 

estratégia de educação universal. O empreendedorismo, com isso, tornou-se uma alternativa à 

educação formal para meninas e mulheres que deixaram as escolas formais, dada a necessidade 

urgente de gerar renda para o sustento de suas famílias, famílias e comunidades.  

Os programas de empoderamento econômico rural estão ajudando as mulheres 

agricultoras a aumentar seus rendimentos, ganhando mais e oferecendo aos filhos uma educação 

melhor e uma alimentação mais saudável. Segundo Jonathan et al. (2021) a melhora da posição 

da mulher na sociedade e a promoção do empreendedorismo gera benefícios para todas as 

mulheres. 

Khanum, Al Mahadi e Islam (2021) revelam que as mulheres tribais aumentaram seu 

empoderamento na tomada de decisão intrafamiliar por meio do empreendedorismo. Porém, 

essas mulheres enfrentam algumas dificuldades sociais, políticas, culturais, desafios de 

marketing, infraestrutura, comunicação, estilo de vida indígena, natureza introvertida e línguas 

ao iniciar e manter o seu negócio de forma eficaz. 

Para Arshad et al. (2021), as mulheres são influenciadas para que haja o empoderamento 

econômico, porém, os conflitos conjugais, a monogamia heterossexual e as disputas familiares 

neutralizam as vantagens das microfinanças Apesar de as microfinanças permitirem que as 

mulheres escapem da pobreza, toda a família deve ser direcionada até que a linha de crédito 

seja autorizada.  

Os resultados do estudo de Al-shami et al. (2021) apontam que o microcrédito teve um 

efeito positivo significativo na renda mensal das famílias e nos valores dos ativos acumulados. 

Porém, embora o microcrédito tenha facilitado o empreendedorismo feminino e a geração de 

renda para melhorar a economia e os gastos das famílias, não foram identificadas influências 

significativas do microcrédito no empoderamento feminino, já que vários fatores externos e 

internos (grupo ou membros da família) dificultam o empoderamento das mulheres nas nações 

árabes. O microcrédito no Iémen, portanto, tem um efeito limitado sobre o empoderamento 

social das mulheres nos níveis doméstico e empresarial, já que os maridos ainda controlam as 

decisões. 

Os empreendimentos do empreendedorismo social podem, de acordo com Kumari e 

Eguruze (2021), empoderar as mulheres, trazendo mudanças sociais e de atitudes em relação às 

mulheres e ao trabalho remunerado, alterando as relações de poder subjacentes dentro da 

unidade familiar e das atitudes em relação à discriminação de gênero e aos papéis dos homens. 

O estudo destaca que a integração de papéis de empreendedorismo social e empoderamento das 

mulheres é essencial para o funcionamento eficaz do processo de empoderamento relativo à 

recuperação econômica pós-COVID-19.  

Bharti (2021) cita a independência econômica como o pontapé inicial no processo de 

empoderamento das mulheres, dando-lhes voz, já que o acesso a recursos leva ao 

empoderamento das mulheres. No entanto, embora a promoção de organizações cooperativas 

de mulheres para mulheres seja uma boa estratégia de auto empoderamento, ainda existem 

desafios políticos, sociais e culturais. Portanto, é necessária uma estratégia adequada para lidar 

com esses desafios a fim de obter benefícios das cooperativas para o empoderamento das 

mulheres, com o cuidado de não aumentar a carga sobre as mulheres, apor meio de uma 

abordagem equilibrada para seu empoderamento. 

Além disso, segundo Gupta (2021), o empoderamento por si só não pode ter sucesso se 

as próprias mulheres não estiverem motivadas e determinadas por seus próprios direitos e 

benefícios, já que, embora o desenvolvimento econômico e técnico possam ampliar o grau de 

empoderamento das mulheres rurais, seu acesso a tais oportunidades ainda é limitado. Ressalta-



 

 

se ainda que, através de iniciativas de ONGs, as mulheres podem empreender para obter 

empoderamento para si e para outros ao seu redor, criando mais oportunidades de trabalho.  

O estudo de Polas et al. (2021) conclui que as mulheres representam quase metade da 

população de Bangladesh e sua contribuição para os setores socioeconômicos cresceu 

drasticamente nas últimas décadas. No entanto, a presença de mulheres no setor industrial 

permanece insignificante e sua posição como empreendedora demora a ser concretizada. Isso 

se deve a restrições legais, à abordagem conservadora de muitos aspectos da sociedade e à falta 

de consciência das políticas nas instituições tradicionais que desencorajam o crescimento da 

contribuição das mulheres. Quando as mulheres tomam a iniciativa de qualquer pequena 

empresa, elas podem se tornar mais otimistas, pois não estão mais desempregadas e 

economicamente inúteis e, quando seu nível de confiança aumenta, podem ter confiança para 

tomarem decisões familiares. Como resultado, a intenção empreendedora está aumentando o 

empoderamento da família e levando a uma economia nacional próspera. 

Agrawal, Gandhi e Khare (2021) dissertam que a “Iniciativa Pahal” é uma intervenção 

de empreendedorismo social que ajudou as mulheres na Índia a iniciarem um negócio de entrega 

de alimentos e, consequentemente, as mulheres ganharam confiança e autorrespeito. A atitude 

dos homens no domicílio mudou quando as mulheres geraram renda adicional, o que acabou 

impactando sua posição e status, levando a um aumento em sua participação na tomada de 

decisões no lar e na independência econômica. As mulheres, então, tornam-se mais interativas 

e expressivas em um lar predominantemente patriarcal.  

O empreendedorismo teve um papel significativo e aumentou o poder de decisão das 

mulheres empreendedoras em relação às donas de casa. No entanto, conforme a pesquisa de 

Noor, Isa e Nor (2021), as mulheres empreendedoras ainda enfrentam vários obstáculos, como 

a falta de apoio governamental, procedimentos complexos de empréstimos bancários, falta de 

educação empreendedora e conscientização do mercado. O resultado da pesquisa destaca que 

as mulheres empreendedoras têm forte poder de decisão, menos problemas de mobilidade, 

autonomia, independência financeira e empoderamento. 

Por fim, para Yoopetch (2021) a atitude em relação a assumir riscos, autoeficácia, norma 

subjetiva e empoderamento é significativamente influente para a intenção empreendedora das 

mulheres no setor hoteleiro. Com base na análise dos dados, a atitude em relação ao risco tem 

a maior influência na intenção empreendedora. Em outras palavras, com uma atitude positiva 

em relação à tomada de risco, as funcionárias apresentaram maior tendência a iniciar seu próprio 

negócio. 

Dentre os artigos selecionados, destacam-se algumas definições que envolvem o tema 

do empreendedorismo e empoderamento feminino. Bharti (2021) entende que o 

empoderamento pode ser entendido como um processo de transferência de controle sobre 

decisões e recursos. Dessa forma, o empoderamento feminino é afirmado como a capacidade 

das mulheres em gerenciar suas atividades diárias em termos socioeconômicos e políticos, sem 

qualquer interferência (GUPTA, 2021).  

Ao empoderar-se a mulher desafia os papéis e normas existentes, aumentando o controle 

sobre a própria vida (AGRAWAL; GANDHI; KHARE, 2021). Noor, Isa e Nor (2021) 

argumentam que o empreendedorismo feminino é a principal ferramenta para promover o 

empoderamento feminino e Yunis, Hashim e Anderson (2019) complementam afirmando que 

este é um fenômeno crescente e que contribui economicamente em termos de aumento e criação 

de empregos, melhorando a qualidade de vida e fonte de diversidade empresarial. 

 



 

 

5  Considerações finais 

 

Este estudo teve como objetivo analisar os objetivos, metodologias, principais conceitos 

e resultados de pesquisas que tratam o tema do empreendedorismo e empoderamento feminino, 

da última década, na base de dados da Web of Science. Para isso, foi realizada uma análise 

sistemática de 26 artigos de periódicos internacionais que tratam sobre o tema. 

De acordo com a busca realizada na plataforma Web of Science, nota-se que os objetivos 

dos estudos são diversificados, e abrangem a compreensão das dificuldades e apoio das 

instituições, governos e grupos de referência das mulheres para exercerem o empreendedorismo 

e a relação com o empoderamento feminino. 

Em relação aos procedimentos metodológicos, há o predomínio das pesquisas 

empíricas, sendo que a maioria (13) utilizou a abordagem quantitativa nas investigações, 

revelando maior interesse em testar teorias objetivas examinando a relação entre variáveis 

(CRESWELL, 2010). 

Os estudos permitiram concluir que os temas estão sendo cada vez mais investigados. 

Dentre os 26 artigos analisados, só no ano de 2021 foram 12 artigos publicados 

internacionalmente, de acordo com a base de dados da Web of Science. As pesquisas sobre o 

empreendedorismo e empoderamento feminino têm como foco a análise do papel da mulher 

especialmente em países subdesenvolvidos ou em situação que dificulta o seu papel como 

empreendedora (Índia, África do Sul, Paquistão, Indonésia, Omã, Iêmen e República da 

Maurícia).  

Além disso, as pesquisas apontam a relevância e necessidade do apoio dos governos, a 

ampliação do microcrédito e da educação para o sucesso do empreendedorismo feminino, visto 

que existem inúmeras barreiras, sejam elas culturais ou sexistas, que impedem o pleno 

desenvolvimento do empreendedorismo das mulheres.  

A principal contribuição deste artigo é trazer à tona não somente a importância do 

empreendedorismo feminino para o empoderamento das mulheres, mas revelar os fatores que 

dificultam este processo. Nota-se também que a mulher possui um papel relevante na economia 

e, ao empreender, permite uma ampliação na renda familiar, possibilitando melhores condições 

à sua família e comunidade. Assim, ao empreender, as mulheres acabam demonstrando um 

empoderamento na tomada de decisão familiar.  

Além disso, como contribuição teórica, os resultados desta revisão sistemática fornecem 

um panorama do que está sendo investigado sobre o tema internacionalmente, contribuindo 

para a construção do conhecimento científico sobre o empreendedorismo e o empoderamento 

feminino. 

Como sugestão para pesquisas futuras, propõe-se a análise da revisão sistemática dos 

mesmos temas nas bases de dados nacionais e, outra possibilidade, seria a investigação de 

iniciativas que vêm sendo criadas para a superação dos desafios das mulheres empreendedoras. 
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Resumo: As startups são organizações de alto potencial, que possuem características 

diferenciadas das empresas tradicionais. Embora o seu grande potencial, academicamente, este 

objeto não possui uma literatura consolidada. Trabalhos anteriores não analisaram o processo 

de evolução das startups a partir da perspectiva da teoria baseada em recursos (TBR). O 

presente trabalho objetivou analisar a relação entre a evolução e os recursos das startups. Para 

atingir o objetivo foi realizado um ensaio teórico, utilizando reflexões, debates e 

argumentações. Dentre as análises, este ensaio apresenta argumentações sobre (i) como e quais 

recursos estão presentes neste tipo específico de organização – a startup –;(ii) qual é o 

comportamento de consumo e demanda de recursos das startups ao longo do seu ciclo de vida; 

e (iii) como a evolução das startups afeta a vantagem competitiva delas. 

 

Palavras-chave: Startups; Recursos; TBR; Vantagens Competitivas. 

 

1 Introdução 
 

As startups são um tipo de organização diferenciado. Dentre as suas diversas conceituações, a 

que mais vem sendo utilizada é a de que a startup é uma organização em busca de um modelo de negócio 

escalável (Blank & Dorf, 2014; Ehrenhard et al., 2017); devido a isso, a nascerem já buscando a 

escalabilidade, elas apresentam características diferentes das outras empresas (Blank & Dorf, 2014). 

Elas apresentam alto potencial de rápido crescimento e a busca por entrega de valor com um modelo de 

negócios mais econômico do que o normal (Pinto, 2015).  

O desenvolvimento/a evolução das startups pode ser dividido em estágios. Alguns autores já 

exploraram tal fenômeno – a evolução das startups –, estudando a partir da abordagem de ciclo de vida 

de startups (CVS). Os trabalhos sobre CVS não tiveram o foco na demonstração dos recursos que as 

startups possuem a cada estágio; as apresentações já realizadas sobre recursos no CVS foram periféricas 

ou despadronizadas. Considerando que startups são organizações de alto potencial (Blank & Dorf, 2014; 

Melegati et al., 2019) e que os recursos são fontes de vantagens competitivas (Barney, 1991), existe 

uma enorme necessidade de investigação sobre quais são os recursos principais que influenciam o 

sucesso das startups em cada estágio da sua evolução e que influenciarão na sua maturidade. 

O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre a evolução e os recursos das startups. 

Para tanto, através de um formato de ensaio teórico, analisou-se modelos de CVS, os recursos indicados 

e possíveis de serem observados através deles, e também foram realizadas análises da evolução das 

startups a partir da perspectiva da TBR. Argumenta-se, neste ensaio, que diferentes recursos são 

demandados em cada estágio e que, a cada estágio, diferentes recursos são as fontes de vantagens 

competitivas, capazes de sustentar a evolução bem-sucedida das startups e o sucesso das mesmas nas 

suas fases efetivas de venda e operação. Dessa forma, o presente ensaio estabeleceu bases importantes 

para futuros estudos de análise de recursos das startups. 
 

2 Recursos 
 



 

 

Teoria Baseada em Recursos (TBR), diferenciando-se de abordagens neoclássicas, aponta que os 

recursos são as fontes de vantagem competitiva (Barney, 1991; Barney et al., 2011). Recursos podem 

ser considerados como “todos os bens, capabilities, processos organizacionais, atributos da empresa, 

informação, conhecimento, etc.” (Barney, 1991, p. 101, [tradução nossa]) “que uma organização possui, 

controla ou tem acesso” (Helfat & Peteraf, 2003; p. 999, [tradução nossa]). Nesse sentido, tanto os 

ativos tangíveis, quanto os intangíveis são recursos das empresas (Galbreath, 2005).  

Além da classificação conforme a tangibilidade, os recursos das empresas apresentam outras 

tipificações, como por exemplo: recursos físicos, recursos humanos, recursos organizacionais (Barney, 

1991; Grant, 1991; Hunt & Morgan, 1995; Morgan & Hunt, 1999), financeiros (Barney, 2014; Grant, 

1991; Hunt & Morgan, 1995; Morgan & Hunt, 1999) recursos legais, recursos informacionais (Morgan 

& Hunt, 1999) e recursos relacionais (Morgan & Hunt, 1999). Para prover vantagem competitiva 

sustentável, ele deve estar sendo utilizado pela organização (Barney, 1995), ou seja, que existam 

mecanismos de gestão e que os recursos sejam efetivamente utilizados. 

 

3 Startups 

 
O conceito “startup” na área de negócios se desenvolveu ao longo do tempo, de um termo para 

se referir ao lançamento de novos produtos Baloff, McKersie (Baloff & McKersie, 1966), até conceitos 

mais delimitados, como os relacionados ao método Lean Startup (Blank & Dorf, 2014; Ries, 2011), que 

vêm sendo muito utilizados em pesquisas mais recentes (e.g., Bajwa et al., 2017; Centobelli et al., 2017; 

Devadiga, 2017; Ghezzi & Cavallo, 2020; Kohler, 2016; Spender et al., 2017; Unterkalmsteiner et al., 

2016; Yang et al., 2019). O conceito de startup da abordagem Lean Startup é o apresentado por Blank 

e Dorf (Blank & Dorf, 2014), que apontam que a startup é “uma organização temporária em busca de 

um modelo de negócio escalável, recorrente e lucrativo” (p. 17); e este também é o conceito considerado 

por esse artigo. As startups costumam ser abordadas também como organizações de alto potencial 

(Melegati et al., 2019), alto conhecimento tecnológico (Avnimelech & Teubal, 2006), e de rápido 

crescimento (Pinto, 2015). 

Nesse sentido, cabe apontar que as startups são um tipo de organização diferenciado de empresas 

tradicionais e de pequenas empresas. Devido a já nascerem buscando a escalabilidade (Blank & Dorf, 

2014), e a possuírem recursos limitados, os empreendedores buscam por formas alternativas de 

adquirirem e utilizarem recursos (Carrete & de Faria, 2019; Salamzadeh & Kawamorita Kesim, 2015). 

A abordagem das startups é toda muito voltada para um rápido e alto crescimento, partindo de uma 

baixa quantidade de recursos, logo, para isso, esta abordagem utiliza técnicas de testagem, que vem 

sendo exemplo para grandes empresas (Ries, 2017). A evolução das startups é normalmente tratada a 

partir de uma abordagem de ciclo de vida, embora isso, esta literatura, comumente, não foi até o 

momento relacionada com a abordagem de recursos. 

 

4 O Ciclo de Vida das Startups 

 
Uma busca nas bases de dados Scopus e Web of Science, que pesquisou por trabalhos, das áreas 

de gestão e economia, que possuíssem os termos startup, startups, “life cycle”, lifecycle ou “life-cycle”, 

em seus títulos, resumos ou palavras-chaves, resultou em 119 trabalhos considerados para uma análise 

inicial. A partir da análise desses trabalhos, foram identificados seis trabalhos que apresentavam 

modelos de ciclos de vida de startups autorais (foram eles: Fukugawa, 2018; González-Cruz et al., 2020; 

Klotins et al., 2019a; Lee et al., 2017; Picken, 2017; Salamzadeh & Kawamorita Kesim, 2015). Além 

dessa busca, a partir de uma pesquisa na base de dados Google Scholar, utilizando os mesmos termos, 

foram encontrados outros quatro trabalhos que apresentam modelos de ciclos de vida de startups 

autorais (foram eles: Blank & Dorf, 2014; Carrete & de Faria, 2019; Marmer et al., 2011a; Zobnina, 

2015). 

A partir da análise dos conteúdos, das similaridades e das divergências entre os ciclos de vida 

das startups já propostos, defendemos que o ciclo de vida das startups pode ser dividido em quatro 

estágios, são eles: (i) problema e solução, (ii) desenvolvimento e validação do mvp, (iii) primeiras 



 

 

vendas e (iv) escalada. As atividades dos estágios são apresentadas a seguir, e posteriormente, são 

apresentados os principais recursos de cada estágio. 
 

4.1  Problema e Solução 
 

De maneira geral, os primeiros passos das startups são: (i) a investigação a respeito do problema 

referente ao negócio, (ii) a concepção e validação da solução (Blank & Dorf, 2014; Marmer et al., 

2011a; Salamzadeh & Kawamorita Kesim, 2015; Salamzadeh & Kesim, 2017); e (iii) o início do design 

(Blank & Dorf, 2014; Crowne, 2003; Picken, 2017) e da validação de todo o modelo do negócio (Blank 

& Dorf, 2014; Picken, 2017).  

Nesse primeiro estágio, aqui intitulado de “Problema e Solução”, a dedicação dos 

empreendedores ainda é parcial e os recursos limitados. A startup inicialmente é “tipicamente informal, 

de estrutura solta e fluida” (Picken, 2017). Os recursos financeiros na origem das startups costumam 

ser próprios dos empreendedores e de amigos e familiares que incentivam o empreendimento; e os 

empreendedores costumam utilizar de bootstrapping1 (Salamzadeh & Kawamorita Kesim, 2015). Ao 

final do estágio, a startup deve ter definido qual o problema vai buscar resolver, ter validado a existência 

de tal problema, e deve ter concebido o conceito de uma solução e ter a sua viabilidade validada.  
 

4.2   Desenvolvimento e Validação do MVP 
 

O segundo estágio do ciclo de vida das startups foi aqui chamado de “Desenvolvimento e 

Validação do MVP”.  Um dos momentos mais importantes de uma startup é o que envolve o 

desenvolvimento de um MVP de alta fidelidade. O período de desenvolvimento do MVP pode 

demandar recursos e conhecimentos técnicos que a startup ainda não possui. Carrete e de Faria (Carrete 

& de Faria, 2019) apontam que no período de desenvolvimento e validação de produtos, as startups 

ainda utilizam de bootstraping. Marmer, Herrmann, Dogrultan, Berman (Marmer et al., 2011a), 

Salamzadeh e Kesim (Salamzadeh & Kawamorita Kesim, 2015) apontam que nesse período é comum 

o investimento de capital semente, ou seja, dos primeiros investidores.  

A partir dos resultados das pesquisas, a empresa refina as características da solução e realiza 

alterações (Carrete & de Faria, 2019; Marmer et al., 2011a). Após ter um MVP de alta fidelidade 

aprovado, a startup já realiza algumas ações para se preparar (i) para começar a vender com maior 

recorrência, (ii) para registrar a propriedade intelectual (PI) e (iii) planeja as primeiras ações de 

marketing e promoções (Salamzadeh & Kesim, 2017) – o que demanda maiores conhecimentos de 

gestão. O marco de finalização desse estágio é quando a empresa, logo após ter um resultado de MVP 

aprovado, começa a buscar clientes com um objetivo de faturamento e não apenas de validação.  
 

4.3  Primeiras Vendas 
 

No estágio “Primeiras Nendas”, o produto já está pronto, a empresa decide quais serão os 

métodos iniciais de captação de clientes (Block & MacMillan, 1985); começa efetivamente a vender 

(Block & MacMillan, 1985; Salamzadeh & Kawamorita Kesim, 2015); e valida, aprende e refina os 

métodos de venda (Block & MacMillan, 1985; Marmer et al., 2011a; Zobnina, 2015) e o modelo do 

negócio (Zobnina, 2015).  

O foco da startup neste estágio deve ser adquirir clientes e estruturar a empresa para vender e 

operar em grande escala  (Marmer et al., 2011a). A fim de ter sucesso na comercialização e alcançar 

um grande número de clientes, mais recursos são necessários, como por exemplo, mais força de trabalho 

(González-Cruz et al., 2020).  

 
1 “Bootstrapping refere-se a técnicas utilizadas pelos empresários que reduzem a necessidade de capital, como a 

aquisição de equipamento usado em vez de novo, para pedir emprestado equipamento por um curto período de 

tempo” (Carrete & de Faria, 2019). 



 

 

Nesse estágio, os empreendedores abandonam um pouco a estrutura informal do negócio e 

constroem uma estrutura mais estabelecida que permite a eficiência produtiva a fim de preparar a 

empresa para a escalada (Picken, 2017). A estruturação do negócio compreende a contratação de 

funcionários (Salamzadeh & Kawamorita Kesim, 2015) e o estabelecimento de setores e cargos 

(Kazanjian, 1988). A medida que a empresa cresce e se desenvolve, existe uma maior necessidade das 

capacidades de gestão e mercado (Picken, 2017). Agora, os empreendedores devem ser capazes de focar 

no mercado e tomar decisões acertadas a respeito da estrutura da empresa, PARA evitar o risco de 

premature scaling (Block & MacMillan, 1985; Marmer et al., 2011b; Picken, 2017). 

 

4.4      Escalada 
 

O quarto estágio é aqui tratado como “Escalada”. Ainda neste estágio, a startup busca por fontes de 

investimento. O foco agora é a “aquisição massiva de clientes” (Marmer et al., 2011a). Há, então, uma 

intensificação de alterações que já aconteceram no estágio anterior, como: investimentos em 

marketing (Carrete & de Faria, 2019; Marmer et al., 2011a) e uma estrutura cada vez mais formal e 

especializada da empresa (Marmer et al., 2011a).  

Nesse estágio, a empresa já deve possuir um modelo de negócio consolidado. Para se manterem 

competitivas, as empresas seguem inovando, melhorando os produtos e serviços atuais e trabalhando 

em novos; nesse mesmo sentido, elas buscam novos segmentos e mercados geográficos (González-

Cruz et al., 2020).  

A sequência positiva do negócio pode ocorrer através de IPO, fusões, aquisições e parcerias; 

alguns destes caminhos são tratados por alguns autores como “saída” (e.g., Picken, 2017), Após ter 

efetivamente escalado, a organização não se encaixa mais no rótulo de startup e fica mais próxima do 

comportamento de grandes empresas, podendo ser considerada como uma organização estabelecida 

(Blank & Dorf, 2014; Klotins et al., 2021). Em tal situação, a equipe de desenvolvimento já deve ser 

polivalente para o desenvolvimento de novos produtos (Crowne, 2003). Outro caminho possível para 

as startups é a sua renovação/transformação (Marmer et al., 2011a); tal transformação pode ocorrer a 

qualquer momento do ciclo de vida da startup, e pode significar retroceder para diferentes estágios: (i) 

problema e solução, (ii) desenvolvimento e validação do mvp, ou (iii) primeiras vendas. 

 

5 Os Recursos e a Evolução das Startups 

 
A partir da seção 4, que trata sobre a evolução das startups, elaboramos as tabelas 1, 2, 3 e 4 que 

indicam quais são as principais atividades e os principais recursos que podem apoiar a realização destas 

atividades.  
Tabela 1 –Atividades e Recursos do estágio Problema e Solução 

 

Atividades Recursos demandados Categorias dos recursos 

Identificação de Oportunidades Recursos informacionais Recursos informacionais 

Pesquisa e Validação do problema Conhecimento Gerencial 

Conhecimento de Inovação 

RH (Gerenciais, Inovação) 

 

Recursos informacionais Recursos informacionais 

Desenvolvimento e validação do 

conceito da solução e do modelo de 

negócio 

Conhecimento Gerencial 

Conhecimento Inovação 

RH (Gerenciais, Inovação) 

 

Recursos informacionais Recursos informacionais 

Recursos financeiros, próprio FFF, 

bootstraping 

Recursos financeiros 

(principalmente próprio, ou 

de contatos próximos) 

Recursos Financeiros 

Fonte: Elaborado pelos autores 



 

 

 

Tabela 2 –Atividades e Recursos do estágio Desenvolvimento e Validação do MVP 

 

Atividades Recursos demandados Categorias dos recursos 

Desenvolvimento do MVP Conhecimentos Técnicos RH (Técnicos) 

Ou Recursos Financeiros 

Conhecimentos de Gestão  

Conhecimentos de 

Inovação 

RH (Gerenciais, Inovação) 

 

Bootstraping e Capital semente Conhecimentos 

Financeiros 

RH (Finanças) 

Conhecimentos 

Administrativos 

RH (Gerenciais) 

Conhecimentos de Pitch Recursos Humanos 

Começa a se preparar para a 

escalabilidade 

Conhecimentos de Gestão 

(organizacionais) 

RH (Gerenciais) 

Conhecimentos de Gestão 

(operações) 

 

Conhecimentos de 

Marketing 

RH (Marketing) 

Validação do MVP Conhecimentos de 

Pesquisa e experimentação 

RH (Gerenciais, Inovação) 

 

Registro de PI Conhecimentos Legais Recursos Relacionais 

Planejar ações de Marketing Conhecimentos de 

Marketing 

RH (Marketing) 

 

Formalização da Startup Recursos financeiros ou 

Recursos Relacionais 

(Contabilidade) 

Recursos Financeiros 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Tabela 3 –Atividades e Recursos do estágio Primeiras Vendas 

Atividades Recursos demandados Categorias dos recursos 

Definição dos métodos de captação 

de clientes 

Conhecimentos de 

Marketing 

RH (Marketing) 

 

Começo das vendas Conhecimentos de 

Marketing 

RH (Marketing) 

Validação e refinamento dos métodos 

de venda 

Conhecimentos de 

Marketing 

 

RH (Marketing) 

 

Refinamento do modelo de negócios Conhecimento Gerencial RH (Gerenciais, Inovação) 

 

Aumento da Operação Conhecimento Gerencial RH (Gerenciais) 

Estruturação para vender e grande 

escala 

Conhecimento Gerencial Recursos Organizacionais 

 

Construção de estrutura 

organizacional mais formal  

Conhecimento de Gestão 

de Pessoas 

RH (Gestão de Pessoas) 

Conhecimento 

Organizacional 

Recursos Organizacionais 

Decisões acertadas sobre crescimento Conhecimentos Gerenciais RH (Gerenciais) 

Fonte: Elaborado pelos autores 



 

 

Tabela 4 –Atividades e Recursos do estágio Escalada 

 

Atividades Recursos 

relacionados/demandados 

Categorias dos recursos 

Novas Rodadas de Investimento Recursos Financeiros Recursos Financeiros 

Busca massiva por clientes Conhecimentos de Marketing RH (Marketing) 

Estruturação da Empresa: Aumento 

da Operação e Vendas 

Conhecimentos Gerenciais RH (Gerenciais) 

Estrutura Organizacional RH (Organizacionais) 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Mesmo que os recursos sejam determinantes do sucesso das empresas (Barney, 1995) e uma boa 

perspectiva de análise, é importante ressaltar que muitos recursos percorrem diversos momentos de toda 

a história da startup, e alguns, inclusive, percorrem praticamente toda as suas histórias. A análise da 

literatura de ciclo de vida realizada aponta os mesmos recursos demandados para diferentes atividades, 

como por exemplo, o conhecimento em gestão, inovação e marketing. Logo, recursos captados em 

estágios iniciais podem se manter nas startups e serem utilizados também em estágios subsequentes.  

Um outro ponto interessante a respeito dos recursos e das startups é que a dinâmica de recursos 

das startups é/deve ser diferente da dinâmica das empresas tradicionais. As startups apresentam 

atividades diferentes das empresas tradicionais; por exemplo, elas optam por não trabalhar com planos 

de negócios, mas focam em experimentação. Além disso, a orientação para startups é no sentido de 

realizar diversas testagens que a implantação de negócios tradicionais não prevê (Blank & Dorf, 2014). 

Desta forma, além de uma menor necessidade de recursos para iniciar, as startups demandam 

diferentes recursos em relação às empresas tradicionais, tendo em vista que as atividades são diferentes. 

Além disso, para que as startups consigam escalar de forma rápida é necessária a aquisição de recursos 

de maneira antecipada em relação às empresas tradicionais; como por exemplo, recursos que permitam 

o investimento em marketing acelerado inicialmente, e em profissionais que analisem os dados nesse 

sentido. 

As diferenças percebidas na demanda e consumo de recursos nas startups estão diretamente 

relacionadas às suas propriedades distintivas e ao modo de trabalho delas. Baseados no debate realizado 

até aqui e nas atividades distintivas das startups, podemos apontar que as startups apresentam três 

diferenças de demanda e consumo de recursos em relação às empresas tradicionais, são elas: (i) recursos 

diferentes são demandados, (ii) existe um maior consumo de recursos não financeiros inicialmente 

(como recursos informacionais e humanos), e (iii) existe antecipação de recursos em comparação a 

empresas tradicionais.  

Algumas categorias de recursos apareceram em um maior número de atividades na análise 

apresentada pelas tabelas 1, 2, 3 e 4. Uma delas foram os recursos humanos, com isto, fica evidente a 

importância do conhecimento e do papel dos recursos humanos, e a grande importância do 

conhecimento individual da equipe, em diferentes áreas. Os conhecimentos em Gestão, Inovação e 

Marketing foram os recursos humanos demandados mais vezes nas atividades analisadas. Esta é uma 

compreensão importante para que empreendedores consigam definir e formar melhor a equipe societária 

e gerencial. Ressalta-se, porém, que o conhecimento técnico, que não apareceu tantas vezes, também é 

essencial e muitas vezes, mais raro, e mais difícil de poder ser substituído por outros recursos. Um 

exemplo de conhecimento técnico é o conhecimento relacionado à programação para startups com 

soluções que disponibilizam interfaces para usuários. 

A partir da análise dos ciclos de vida e da busca pelos recursos necessários para a realização das 

atividades de cada estágio, percebe-se que determinadas atividades podem ser realizadas por diferentes 

recursos. Por exemplo, certos desenvolvimentos de software podem ser realizados com os recursos 

humanos internos ou os empreendedores podem contratar o serviço de uma empresa ou profissional de 

programação para desenvolver parte da solução, através de uma terceirização de parte do 

desenvolvimento (Gupta et al., 2020; Johansson et al., 2016). Nesse mesmo sentido, as atividades 

relacionadas à propriedade intelectual podem ser trabalhadas e definidas a partir do conhecimento do 

pessoal (recursos humanos), ou, ainda, estas atividades podem ser realizadas com o apoio de instituições 



 

 

de apoio do ecossistema, ou seja, através de um recurso relacional. Essas reflexões proporcionam o 

entendimento que certas atividades podem ser realizadas com recursos humanos internos, recursos 

relacionais ou derivadas de recursos financeiros (Duc & Abrahamsson, 2017). Embora este 

entendimento, a literatura analisada não indica quais recursos são mais efetivos e não proporciona 

informações que permitam o esgotamento de tal análise.  

As startups que escalam, o fazem porque inicialmente possuem uma combinação de recursos 

humanos (e.g. combinação de conhecimentos de gestão e inovação), recursos informacionais (e.g., 

percepção de oportunidade de mercado) e recursos organizacionais (e.g., planos e motivações coletivas) 

que é única. Com o tempo, o desenvolvimento da startup, a boa utilização de recursos e através do 

pioneirismo, as startups podem se estabelecer no mercado na entrega de uma solução inovadora e 

manter a vantagem competitiva. Pelo pioneirismo, a manutenção de tal vantagem competitiva acontece 

porque é desvantajoso para competidores ou impossível para os concorrentes replicar/buscar replicar a 

solução das empresas, tendo em vista que elas já possuem eficiência produtiva, já conquistaram parte 

do mercado, e porque são repletas de pequenas decisões imperceptíveis aos concorrentes (Barney, 

1991), esse efeito do pioneirismo também acontece para as startups. 

Dessa forma, quando iniciam, as startups já possuem alguns recursos que têm a capacidade de 

gerar vantagem competitiva. Porém, percebe-se que os recursos responsáveis pelas vantagens 

competitivas (que são valiosos, raros, inimitáveis e que possuam recursos organizacionais para utilizá-

los) podem mudar ao longo da evolução das startups. Por exemplo, os recursos informacionais iniciais 

da startup podem deixar de serem raros e então perderem capacidade de gerarem vantagens 

competitivas; enquanto ocorre essa perda, surgem novos recursos, como a propriedade intelectual, a 

fidelização de clientes, o valor da marca, e as capacidades gerenciais que podem ser responsáveis por 

novas vantagens competitivas. 

Tudo isso aponta que as startups possuem um comportamento de demanda e consumo de recursos 

diferente das empresas tradicionais, o que é influenciado pelas suas propriedades distintivas (e.g., busca 

pela escalabilidade, orientação para a testagem). Isso não significa que elas não sigam a TBR, significa 

que a maneira como demandam e consomem recursos, embora prevista pela TBR, é diferenciada das 

empresas tradicionais. 

 

6  Considerações Finais 
 

A motivação deste estudo foi a falta de embasamento teórico aplicados para este tipo de 

organização, a startup. Tal carência teórica prejudica a realização de estudos empíricos pela falta de 

profundidade e visão abrangente em relação ao objeto e à teoria. Dentre outras argumentações, este 

trabalho apontou que diferentes recursos são demandados em cada estágio e que, a cada estágio, 

diferentes recursos são as fontes de vantagens competitivas, capazes de sustentar a evolução bem-

sucedida das startups e o sucesso das mesmas nas suas fases efetivas de venda e operação. Esses 

apontamentos contribuem para o estabelecimento de uma base teórica relacionada a recursos para 

estudos que busquem reconhecer os fatores de sucesso das startups. 

Mesmo este sendo um ensaio teórico, é possível observar importantes contribuições gerenciais, 

como as seguintes: (i) Tendo em vista que os recursos que mais aparecem na evolução das startups são 

os conhecimentos em Gestão, Marketing e Inovação; empreendedores devem se atentar a formarem 

suas equipes buscando compreender estes conhecimentos, bem como o conhecimento 

técnico/tecnológico, que se mostra fundamental para muitos negócios. (ii) Se existem diferentes 

recursos que podem ser utilizados para um mesmo fim, profissionais de inovação devem se atentar a 

escolha de quais recursos (i.e., recursos humanos, recursos financeiros ou recursos relacionais) serão 

uma escolha mais eficiente para a organização. (iii) Devido a empreendedores de startups focarem nos 

recursos internos e nos consumidores, se estes profissionais derem mais atenção a uma análise mais 

aprofundada dos recursos dos concorrentes, podem ser beneficiados de competitividade. (iv) 

Empreendedores devem focar na gestão dos recursos existentes, não apenas no sentido de adquirir os 

recursos faltantes, mas também, buscando dar utilidade aos recursos já possuídos que não estão sendo 

maximamente utilizados. Ressalto que tais observações não foram identificadas na literatura analisada; 

embora isso, a última indicação gerencial encontra bases na literatura de effectuation (q.v., Sarasvathy, 



 

 

2008); mesmo assim, tendo em vista que não foi citada nos estudos de ciclo de vida de startups, essa 

abordagem pode ser melhor explorada no contexto de evolução multiestágio das startups. Esses pontos, 

bem como as contribuições teóricas deste ensaio, podem ser melhores explorados através de pesquisas 

futuras e investigações empíricas. 
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Resumo: Atuantes em ambientes de negócios turbulentos, dinâmicos e com constantes 

mudanças tecnológicas, as startups percorrem diversos estágios no seu ciclo de vida até se 

transformarem em empresas consolidadas. Este estudo tem como objetivo apresentar 

reflexões sobre ciclo de vida organizacional para o contexto de empresas startups. Por meio 

de uma revisão teórica da literatura, este ensaio teórico aponta aspectos relacionados a 

startups, seus estágios de ciclo de vida e as fases no processo de incubação em incubadoras de 

negócios. Apresenta-se um modelo síntese de ciclo de vida, o qual se estende da ideia inicial 

de negócio à consolidação e maturidade da organização. Assim, a partir de diferentes 

referenciais teóricos, são trazidas reflexões que contribuirão para que empreendedores e 

gestores, por meio da compreensão das características próprias de cada estágio de transição, 

possam melhor direcionar suas estratégias e esforços de gestão, impulsionando o crescimento 

da startup no ambiente competitivo. 

 

Palavras-chave: Startups. Ciclo de Vida Organizacional. Processo de Incubação.  

 

1 Introdução 

 

É expressiva a representatividade das startups no crescimento de economias 

desenvolvidas e em desenvolvimento nos últimos anos. Um estudo da Anprotec (2019) com 

incubadoras brasileiras estima que, em 2017, das 9.837 startups vinculadas, 62,45% já eram 

graduadas, com quase 56.000 postos de trabalho gerados e faturamento acumulado de cerca 

de R$ 18 bilhões. Segundo a Startup Genome (2021), o efeito econômico global das startups 

representa mais de 3,8 trilhões de dólares.  

Quando considerado o cenário global de negócios, a formação de uma economia de 

inovação impulsionada pela expansão das startups nunca foi tão imperativa (Blank, 2013). O 

desenvolvimento de novas tecnologias criou uma tendência de crescimento acelerado das 

startups (Bednár & Tarišková, 2017). Por serem empresas emergentes tecnológicas e 

inovadoras, o planejamento, o gerenciamento dos diversos recursos organizacionais e a 

implementação de estratégias específicas são essenciais para a evolução constante dos 

empreendimentos ao longo de seu ciclo de vida (Passaro, Quinto, Rippa & Thomas, 2016). 

A relevância de se compreender cada estágio do ciclo de vida e suas respetivas 

caraterísticas reside na identificação de padrões em relação ao ambiente de negócio que as 

empresas atuam, permitindo o estabelecimento de estratégias organizacionais (Silva, Krakauer 

& Coda, 2020). Um modelo de ciclo de vida específico para empresas nascentes inovadoras 

como as startups reflete de forma adequada a realidade deste tipo de negócio, que, segundo 

Ries (2019), é envolto por incertezas e complexidade. 



 

 

 

 

 

O estudo de Marcon e Ribeiro (2021) investigou como as startups realizam a 

estruturação e aproveitamento dos recursos ao longo das fases de criação, desenvolvimento e 

mercado. Concluíram que as startups sofrem mutações ao longo de seu ciclo de vida, o que 

gera impactos nas interações com os atores do ecossistema de inovação em que atuam. Para 

Fukugawa (2018), os diferentes recursos organizacionais dão suporte para o crescimento das 

startups em cada estágio de desenvolvimento. 

Passaro et al. (2016) apresentam um modelo de ciclo de vida para startups na tentativa 

de favorecer a compreensão dos diferentes aspectos das etapas de evolução das startups, desde 

a ideação à consolidação. É importante considerar que essas empresas possuem distintos 

objetivos organizacionais conforme os seus estágios, visando atingir crescimento escalável e 

acelerado, de forma enxuta. E, nesse sentido, analisar o ciclo de vida permite aos gestores a 

correta alocação de recursos e competências da organização. 

Ainda são poucos os estudos que tratam de ciclo de vida na perspectiva das startups, 

embora tenham ocorrido avanços nos últimos anos (Passaro et al., 2016; Silva, Krakauer & 

Coda, 2020). Assim, as reflexões trazidas neste ensaio contribuirão para a literatura do tema, 

podendo instigar pesquisadores a ampliar as discussões. Tendo em vista a relevância das 

startups no crescimento dos negócios e mercados globais, bem como a necessidade de se levar 

em consideração as fases do ciclo de vida para o desenvolvimento e crescimento 

organizacional, esse tema merece maior atenção.  

Deste modo, o objetivo deste estudo é apresentar um ensaio teórico de ciclo de vida 

organizacional para empresas startups. O estudo espera contribuir com os debates acerca dos 

estágios de desenvolvimento das startups, mas sem a pretensão de esgotar os argumentos 

sobre o tema. Picken (2017) ressalta que as etapas essências de transição da startup de 

nascente para um empreendimento consolidado e lucrativo nem sempre são claras aos 

empreendedores. Sendo assim, ao destacar alguns aspectos relevantes para reflexão, almeja-se 

também que os empreendedores e gestores, por meio da compreensão das características 

próprias de cada estágio de transição, possam melhor direcionar suas estratégias, 

investimentos e esforços de gestão conforme a etapa do ciclo de vida em que a startup se 

encontra, estimulando o desenvolvimento e a consolidação no mercado de negócios. 

 

2 Referencial Teórico 

 

2.1 As startups 

 

A aceleração das mudanças tecnológicas impulsionou no Brasil um novo arcabouço 

regulatório para a inovação, criando oportunidades para novos negócios se desenvolverem, 

em especial as empresas startups (Anprotec, 2019). O novo marco legal da ciência, tecnologia 

e inovação (Lei Complementar nº 182/2021) conceitua startups como organizações nascentes 

ou em recente operação no mercado, que se caracterizam por atuarem com a inovação de 

produtos e serviços ou em modelo de negócios. São iniciativas empresariais de caráter 

incremental ou disruptivo (Lei Complementar nº 123/2006).  

As startups são empresas jovens à procura de um modelo de negócios repetível, 

escalável e lucrativo. Elas atuam em condições de extrema instabilidade para desenvolver 

novos produtos e serviços de forma ágil e enxuta, com potencial de rápido crescimento e sem 

aumento proporcional dos custos (Freeman, 1982; Blank & Dorf, 2014; Ries, 2019; 

Abstartups, 2021; Silva, Kaczam, Dantas & Janguia, 2021).  

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95147/lei-da-microempresa-lei-complementar-123-06


 

 

 

 

 

A repetibilidade no contexto da startup está associada à entrega de um produto 

padronizado aos clientes (sem altos níveis de personalização), para atender demanda em larga 

escala (Blank & Dorf, 2014). O objetivo é replicar uma ideia de maneira simples, sem 

proporcional acréscimo de custos, aumentando o potencial de expansão do negócio (Perin, 

2016; Abstartups, 2021). Já a escalabilidade visa atingir rapidamente um grande número de 

clientes a baixo custo, incrementando as receitas do negócio com um rápido crescimento 

(Perin, 2016).  

Lidar com a incerteza e o risco é inerente ao ambiente de negócios. As startups 

operam em cenários competitivos com incertezas, dinamicidade e rápidas mudanças. Os 

diversos atributos que diferenciam as startups dos modelos tradicionais de negócios levam a 

um crescimento rápido e, ao mesmo tempo, à mortalidade precoce, comum em ambientes 

turbulentos (Todeschini, Boelter, Souza & Cortimiglia, 2017; Gerhardt et al., 2021). Nesse 

sentido, o principal desafio das startups é planejar um negócio envolto em incertezas e com 

escassez de recursos, principalmente nos estágios iniciais. Na visão de Müller, Påske e Rodil 

(2019), isso exige uma competência empreendedora ativa, visando desenvolver a capacidade 

de agir com rapidez para solucionar problemas e aprender com o processo de crescimento da 

startup.  

A inovação também é um elemento intrínseco às startups (Ries, 2019). Em geral, seus 

modelos de negócios buscam criar produtos tecnologicamente inovadores, com investimento 

direcionado para pesquisa e desenvolvimento, sendo que a inovação tecnológica gera alto 

potencial de crescimento acelerado em startups (Sutton, 2000; Silva et al., 2021; Gerhardt et 

al., 2021). Para Kapoor e Singh (2019), as startups são um conceito inovador que altera o 

sistema empreendedor existente. Por isso, são comumente denominadas de empresas de base 

tecnológica, sendo que a inovação é um dos fundamentos para potencializar crescimento e 

alcançar vantagem competitiva. 

Em virtude de as startups possuírem diversas limitações de recursos e considerando 

que a inovação requer o uso de recursos que dificilmente estão presentes dentro de uma única 

empresa, o acesso a atores externos nos ecossistemas de inovação traz importantes benefícios  

a essas organizações (Fukugawa, 2018; Marcon & Ribeiro, 2021). Em geral, os agentes ativos 

nesses ecossistemas abrangem universidades, incubadoras, aceleradoras, parques científicos e 

tecnológicos, investidores anjos, instituições de fomento, venture capitals, dentre outros atores 

(Kapoor & Singh, 2019; Granstrand & Holgersson, 2020).  

Conhecidos também como ecossistemas de empreendedorismo, os ecossistemas de 

inovação influenciam a geração de inovações e o desempenho inovador (Granstrand & 

Holgersson, 2020), suprem a falta de recursos e melhoram as capacidades de inovação 

(Fukugawa, 2018) e fornecem apoio organizacional (Marcon & Ribeiro, 2021). Além disso, 

impulsionam as startups de alto crescimento pela combinação de vários fatores, como suporte 

a ideias inovadoras e comercializáveis, apoio político e disponibilização de um ambiente de 

mercado aberto (Kapoor & Singh, 2019).  

Kon (2021) destaca a relevância das startups na economia brasileira, visto que, apesar 

do contexto de estagnação econômica que se arrasta desde meados de 2014, as startups 

apresentam evolução considerável e constante, com uma dinâmica própria de investimentos, 

maior rentabilidade que as organizações tradicionais e rápida escala dos negócios.  

A literatura aponta algumas outras características das startups (Sutton, 2000; Blank & 

Dorf, 2012; Perin, 2016; Ries, 2019; Abstartups, 2021; Gerhardt et al., 2021): 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162521003978?casa_token=Be-pCoz9xfIAAAAA:PgcUbJZ5hYbI7ltej8VqVW5RtJJhmT5-BMgEYHxAYJN9y_P_GtdQnG5hWQJ8X2aB8m6KQuWwPfH3Eg#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162521003978?casa_token=Be-pCoz9xfIAAAAA:PgcUbJZ5hYbI7ltej8VqVW5RtJJhmT5-BMgEYHxAYJN9y_P_GtdQnG5hWQJ8X2aB8m6KQuWwPfH3Eg#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162521003978?casa_token=Be-pCoz9xfIAAAAA:PgcUbJZ5hYbI7ltej8VqVW5RtJJhmT5-BMgEYHxAYJN9y_P_GtdQnG5hWQJ8X2aB8m6KQuWwPfH3Eg#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162521003978?casa_token=Be-pCoz9xfIAAAAA:PgcUbJZ5hYbI7ltej8VqVW5RtJJhmT5-BMgEYHxAYJN9y_P_GtdQnG5hWQJ8X2aB8m6KQuWwPfH3Eg#!


 

 

 

 

 

a) por serem relativamente jovens, são empresas imaturas e têm pouca experiência dos 

processos em comparação com as organizações já estabelecidas;  

b) em especial nos estágios iniciais, sofrem forte influência interna e externa, como de 

investidores, parceiros, clientes e concorrentes;  

c) operam no modo „pesquisar‟, visando identificar produtos com características atraentes 

para os futuros clientes; 

d) o mercado dinâmico em que atuam impõe flexibilidade, agilidade para lidar com as 

alterações frequentes, aprendizado com os fracassos e suscetibilidade ao risco e a situações 

instáveis;  

e) buscam criar um negócio próspero por meio da exploração de nichos de mercado com 

produtos inovadores e de alto valor agregado;  

f) são negócios de alto risco, que validam e evoluem seus modelos de negócio rapidamente, 

vencendo as incertezas do mercado (e se tornando sustentáveis) ou não (enfrentando o 

fracasso do empreendimento); e  

g) possuem estrutura inicial enxuta e informal, com recursos limitados, gestão centralizada 

nos empreendedores e equipes pequenas e com profissionalização científica/tecnológica. 

Portanto, em um conceito resumido, as startups são organizações nascentes que 

buscam propor soluções inovadoras, atuando em ambientes de negócios de incertezas e que 

percorrem os estágios de seu ciclo de vida até identificarem um modelo de negócios lucrativo, 

escalável e sustentável, que permita o estabelecimento e o crescimento no mercado 

competitivo. 

 

2.2 O ciclo de vida das startups  

 

As startups percorrem alguns estágios de vida até se tornarem empresas consolidadas. 

Os primeiros modelos de ciclo de vida organizacionais consistiam de abordagens aplicáveis a 

pequenas empresas e se concentraram em estudos desenvolvidos nos anos 90, sendo que o 

fator-chave de transição de um estágio para o outro no ciclo era a crise (ou evento crítico). Já 

os modelos de ciclo de vida específicos para startups começaram a surgir na década seguinte, 

utilizando como principal fator de transição de estágios a realização de objetivos e metas 

específicas no estágio anterior (Passaro et al., 2016). 

Cada organização está em diferentes estágios de desenvolvimento e cada fase gera 

experiências de aprendizagem para o sucesso nas fases subsequentes. Os empreendedores 

devem estar atentos às fases de desenvolvimento pelas quais a empresa tende a passar à 

medida que evolui, pois a transição pelos estágios do ciclo de vida determinará se a empresa 

avançará ou não para o próximo estágio de crescimento evolutivo (Greiner, 1998). 

Compreender o momento em que a startup se encontra no seu ciclo de vida é essencial para 

avaliar os progressos do negócio (Marmer, Herrmann, Dogrultan & Berman, 2011) e 

identificar padrões de previsibilidade em relação ao ambiente competitivo em que operam, em 

especial pela alta mortalidade dessas empresas nascentes (Silva, Krakauer & Coda, 2020). Um 

modelo de ciclo de vida específico para startups é um instrumento útil para apoiar os gestores 

na tomada de decisões sobre alocação de recursos e atividades para o efetivo desenvolvimento 

durante o curso de vida da empresa (Passaro et al., 2016).  

Churchill e Lewis (1983) elaboraram um dos modelos mais conhecidos sobre ciclo de 

vida para pequenas empresas, que é utilizado por vários pesquisadores no contexto das 

startups (Passaro et al., 2016; Paschen, 2017; Antunes, Vasconcelos, Oliveira & Corrêa, 

https://hbr.org/search?term=larry%20e.%20greiner


 

 

 

 

 

2021). O modelo é descrito em cinco etapas: 1) existência, que trata da obtenção de clientes e 

entrega de produtos e serviços; 2) sobrevivência, estágio em que a startup já possui clientes 

suficientes para ser considerada viável, iniciando-se a adoção de controles de geração de fluxo 

de caixa; 3) sucesso, que foca na decisão de expansão e crescimento ou de manutenção de 

estabilidade e lucro; 4) decolagem, que visa o financiamento de crescimento rápido e é 

fundamental no ciclo da empresa, pois startups que superam os desafios de crescimento 

podem se tornar grandes empreendimentos; e 5) maturidade, fase em que se intensifica o uso 

de ferramentas estratégicas e de gerenciamento. 

Ao avaliar mais de 650 startups de internet, Marmer et al. (2011) definiram um 

modelo de ciclo de vida para startups composto por 4 estágios principais de desenvolvimento, 

centrados no produto (e não na empresa). Neste modelo, as avaliações de cada etapa do ciclo 

são fundamentadas em marcos e limites que variam conforme o tipo de startup. Construir um 

produto mínimo viável (MVP – Minimum Viable Product), por exemplo, é um marco para 

ultrapassar etapas. O primeiro estágio no modelo é o da descoberta, em que a empresa visa 

encontrar uma proposta de valor e validá-la, verificando se a ideia resolve um problema do 

mercado. O estágio seguinte é o de validação, com o objetivo de certificar que há clientes 

dispostos a adquirir o produto ou serviço que será ofertado. Neste estágio ocorre a adequação 

do produto ao mercado, crescimento inicial de usuários e já começa a implementação de 

métricas e análises. O terceiro estágio é denominado de eficiência, ocorrendo o 

aprimoramento do modelo de negócios e melhorias nos processos de aquisição de clientes, 

buscando-se repetibilidade e canais escaláveis. O estágio de escala é o último, visando 

crescimento agressivo, aquisição em massa de clientes, melhorias de escalabilidade e 

implementação de processos.  

Algumas conclusões do estudo de Marmer et al. (2011) são: a) a evolução das startups 

pelos estágios ocorre de forma discreta; b) cada tipo de startup possui estágios de 

desenvolvimento diferentes dentro do ciclo; c) cada estágio leva mais tempo e é mais difícil 

de ser concluído; o tempo que a startup necessita para vencer os primeiros estágios é muito 

mais longo do que se espera, criando pressão para passar para os estágios seguintes; e d) as 

startups que se movem pelos estágios de desenvolvimento de forma consistente tendem a 

apresentar melhor desempenho, adquirindo capacidade para sendo capazes de encontrar 

tração. 

Para Blank (2015), as startups passam por uma série de etapas antes de se tornarem 

uma grande empresa. O ciclo de vida contém três fases: pesquisa, construção e crescimento. A 

primeira fase busca encontrar um modelo de negócios repetível e escalável, ocorrendo 

validações de produtos e pivotagens. As vendas começam a fluir com menos esforços e a 

empresa identificou um canal de vendas que atende os desejos dos consumidores. Na segunda 

fase a startup almeja escalar o seu negócio, atingindo consumidores e fluxo de caixa positivo; 

a cultura casual tende a ser abandonada e a organização necessita se tornar mais formal por 

meio de estruturação de processos e procedimentos, gestão de produtos, plano de vendas, 

controles de despesas, normas de gestão de pessoas, etc.. Blank (2015) reforça que nesta fase 

a empresa deve utilizar ferramentas e técnicas de gestão, sendo nítida a importância de 

conhecimentos para gerenciar a construção da empresa. Na última fase, de crescimento, a 

liquidez já foi alcançada e os processos e Key Performance Indicators (KPIs) já estão 

organizados.  

Já Passaro et al. (2016), diante da dificuldade reconhecida na literatura de se propor 

um modelo universal de ciclo de vida e considerando que as empresas não possuem um ciclo 



 

 

 

 

 

previsível, definem o ciclo de vida das startups em uma sequência não previsível de estágios, 

em que a transição eficaz de um estágio para o outro é apoiada pelas principais atividades e 

recursos da empresa. Para eles, cada startup possui seu próprio padrão de desenvolvimento, 

pois são modelos de negócios complexos e altamente diversificados.  

O modelo proposto por Passaro et al. (2016) divide o ciclo de vida em quatro estágios. 

Ideação e intenção são as duas primeiras fases, nas quais o empreendedor está focado em 

descobrir uma ideia inovadora com potencial de mercado; há a criação de protótipos, com 

intenso uso de recursos para pesquisa e validação. Na fase de intenção a empresa ainda é uma 

pré-startup. A terceira fase é denominada „startup‟ (ou fase inicial), que é o momento em que 

o negócio é lançado, representando o nascimento formal da startup, começando a ser 

quantificada a probabilidade de sucesso da ideia. Por fim, a empresa atinge a fase de 

expansão, visto que conseguiu escalabilidade, consolidação e é autossustentável, 

amadurecendo para se tornar uma pequena empresa. Outras características comuns do último 

estágio são o incremento considerável no número de funcionários e nas receitas, foco na 

aquisição em massa de clientes e a busca pela internacionalização. As revisões teóricas 

demonstram, de forma geral, que após passarem pelo estágio denominado por diversos 

autores de desenvolvimento/crescimento/sobrevivência, as startups atingem o estágio de 

maturidade/estabilidade (Passaro et al., 2016). 

Partindo da ótica dos desafios enfrentados pelos fundadores de uma startup, Picken 

(2017) define o ciclo de vida de um empreendedorismo nascente em quatro estágios, o que 

chama de processo de inovação empreendedora: inicialização, transição, escalonamento e 

saída. Os limites entre os estágios são difusos e podem se sobrepor. Na inicialização (primeiro 

estágio) o objetivo principal é definir e validar o conceito de negócio, identificando, por 

exemplo, o mercado-alvo, a proposta de valor ofertada ao cliente, o modelo de negócio e a 

estratégia de entrega de valor. Este estágio é marcado por recursos limitados, riscos 

moderados e informalidade na organização, que é vagamente estruturada.  

Ao ganhar força no mercado, a startup começa a transição (segundo estágio), visando 

formar uma base sólida para um negócio escalável. A tendência é de que a complexidade 

organizacional aumente, exigindo recursos adicionais, estrutura mais formalizada e 

construção de uma equipe de gestão, capaz de efetuar a “utilização eficiente de recursos, 

controles eficazes, gestão eficiente de capital de giro, projeções financeiras confiáveis e 

comunicações claras e eficazes com os interessados” (Picken, 2017, p.4). A transição é o 

estágio de vida mais crítico de uma empresa emergente, que precisa desenvolver uma base 

adequada para se posicionar no mercado e crescer rapidamente, de forma competitivamente 

alcançável.  

Na fase de escalonamento (terceiro estágio), o modelo de negócio sustentável é 

atingido à medida que são adicionados mais recursos, estruturados processos internos e 

estabelecidas parcerias. Neste estágio é importante que o negócio já apresente lucratividade 

consistente aos investidores. Na visão de Picken (2017), embora seja importante a criação de 

um conceito de negócio no estágio de inicialização, o estabelecimento de bases sólidas e 

adequadas para o escalonamento pode ter grande influencia no sucesso organizacional. 

Por fim, a startup atinge o quarto e último estágio, de saída, seja por meio de uma 

venda privada, uma fusão ou aquisição, ou por IPO (recebimento de novos investimentos por 

oferta de ações ao mercado). Assim, o objetivo é obter benefício ao empreendedor e aos 

investidores através do valor líquido acumulado do negócio (Freeman & Engel, 2007; Picken, 

2017). Esta fase, em que se transformam em empresas estabelecidas ou são adquiridas por 



 

 

 

 

 

outras organizações, é classificada por alguns autores como saída do mercado ou estágio de 

maturidade, deixando de ser válida a adoção do status de startup (Paschen, 2017; Marcon & 

Ribeiro, 2021). Muitas startups são fundadas com o propósito de serem transacionadas 

quando atingem escalabilidade e o ápice de crescimento e, portanto, podem não atingir o 

estágio de maturidade no seu ciclo de vida (Freeman & Engel, 2007; Silva, Krakauer & Coda, 

2020). 

Antunes et al. (2021), ao estudarem diferentes modelos teóricos de ciclo de vida 

organizacional, definem quatro fases para o ciclo de vida das startups: concepção (ou 

idealização), estruturação, gestão e escalabilidade e estabelecimento (ou implantação). A fase 

da implantação está associada ao estágio da maturidade de Churchill e Lewis (1983) e é 

compreendida como o momento em que a organização busca diversificação de produtos, 

consolidação e controle do retorno financeiro. Este último estágio no ciclo é o mais estável, a 

empresa atinge os objetivos estratégicos definidos nas fases anteriores e deixa de ser uma 

startup, se assemelhando a médias e grandes empresas. A compreensão desse processo 

evolutivo permite a elaboração de ferramentas para avaliar e mensurar o desempenho da 

empresa (Antunes et al., 2021). 

De acordo com Perin (2016), as empresas com modelos de negócios inovadores em 

ambientes de incerteza que surgem, lançam ideias, validam e se desenvolvem rapidamente, 

num processo de até 2 anos, são consideradas startups. Após esse período de tempo, já 

testaram as suas incertezas e passam a serem consideradas empresas tradicionais. 

A Tabela 1 apresenta de forma resumida os modelos de ciclo de vida organizacional, 

com suas respectivas características e autores.   

 
Tabela 1 - Modelos de ciclo de vida organizacional 
Autores Fases Características 

Churchill e Lewis (1983) 1. Existência 

2. Sobrevivência 

3. Sucesso  

4. Decolagem 

5. Maturidade 

1. Obtenção de clientes e entrega de produtos 

e serviços; sistemas e planejamentos mínimos 

ou inexistentes 

2. Clientes suficientes para ser considerada 

viável; uso de controles de geração de fluxo 

de caixa 

3. Decisão de expansão/crescimento ou de 

manutenção de estabilidade e lucro 

4. Financiamento de crescimento rápido; 

desafios financeiros e gerenciais do negócio  

5. Expansão da força de gestão pelo uso de 

ferramentas estratégicas e de gerenciamento; 

controle dos ganhos financeiros 

Marmer, Herrmann, Dogrultan e 

Berman (2011) 

1. Descoberta 

2. Validação 

3. Eficiência 

4. Escala 

1. Identificação e validação da proposta de 

valor 

2. Validação de mercado, crescimento inicial 

de usuários e implementação de métricas e 

análises 

3. Aprimoramento do modelo de negócios, 

melhoria nos processos de aquisição de 

clientes, busca por repetibilidade e canais 

escaláveis 

4. Aquisição em massa de clientes, melhorias 

de escalabilidade e implementação de 

processos 

Blank (2015) 1. Pesquisa 1. Identificação de modelo de negócios 



 

 

 

 

 

2. Construção  

3. Crescimento 

repetível e escalável, validações de produtos e 

pivotagens 

2. Busca por escalabilidade, atingindo 

consumidores e fluxo de caixa positivo; 

implantação de processos formais e uso de 

ferramentas  de gestão 

3. Alcance de liquidez e organização de 

processos e KPIs (Key Performance 

Indicators)  

Passaro, Quinto, Rippa e Thomas 

(2016) 

1. Ideação 

2. Intenção 

3. Startup 

4. Expansão 

1. Geração de ideia potencial, descoberta da 

oportunidade de mercado 

2. Fase de pré-startup; validação da 

oportunidade, criação de protótipos e uso de 

recursos para pesquisa e validação 

3. Nascimento formal da startup; 

desenvolvimento de produto e busca por 

recursos adicionais para financiamento 

4. A empresa atingiu escalabilidade, 

consolidação e é autossustentável;  incremento 

em funcionários e receitas; aquisição em 

massa de clientes e  busca pela 

internacionalização. 

Picken (2017) 1. Inicialização 

2. Transição 

3. Escalonamento  

4. Saída 

1. Validação do conceito de negócio; busca 

por mercado-alvo e proposta de valor; 

recursos limitados, riscos moderados e 

informalidade  

2. Formação de base sólida para um negócio 

escalável; aumento da complexidade 

organizacional, formalização da estrutura e 

construção de uma equipe de gestão 

3. Alcance de modelo de negócio sustentável; 

incremento de recursos, estruturação de 

processos internos e estabelecimento de 

parcerias.  

4. Saída da condição de startup por venda 

privada, fusão/aquisição ou por IPO  

Antunes, Vasconcelos, Oliveira e 

Corrêa (2021) 

 

 

1. Concepção  

(ou idealização) 

2.  Estruturação, 

3. Gestão e escalabilidade  

4. Estabelecimento (ou 

implantação) 

1. Desenvolvimento de ideia empreendedora 

criação de design de produto; compreensão do 

mercado-alvo 

2. Desenvolvimento de protótipo, estruturação 

de marketing e buscar por financiamento de 

produto e da empresa 

3. Maximização de lucro e profissionalização 

da gestão 

4. Busca por diversificação de produtos, 

consolidação e controle do retorno financeiro 

 

Com base na literatura analisada e considerando as semelhanças entre as abordagens, 

propõe-se um modelo síntese de ciclo de vida para as startups, composto por 4 fases, que vai 

desde a ideia inicial de negócio até o crescimento escalável e consolidação. 
 

Tabela 2 – Modelo síntese de ciclo de vida organizacional para startups 
Fase no Ciclo de Vida Principais Características Autores 

 Identificação de proposta de valor a partir de uma  



 

 

 

 

 

 

Ideação 

ideia potencial; descoberta da oportunidade de 

mercado; identificação de modelo de negócios 

repetível e escalável; sistemas e planejamentos 

mínimos ou inexistentes; recursos limitados, 

riscos moderados e informalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Churchill e Lewis (1983)/ 

Marmer, Herrmann, 

Dogrultan e Berman (2011); 

Blank (2015); Passaro, 

Quinto, Rippa e Thomas 

(2016); Picken (2017); 

Antunes, Vasconcelos, 

Oliveira e Corrêa (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validação 

Fase de pré-startup; criação de protótipos, 

validações de produtos e pivotagens; crescimento 

inicial de usuários/clientes, suficientes para ser 

considerada viável; uso de controles de geração 

de fluxo de caixa; implementação de métricas e 

análises; aumento da complexidade 

organizacional, formalização da estrutura e 

construção de uma equipe de gestão; estruturação 

de marketing e busca por financiamento inicial de 

produto e da empresa. 

 

 

 

 

Escala 

Nascimento formal da startup; busca por recursos 

adicionais para financiamento de crescimento 

rápido; busca por repetibilidade e canais 

escaláveis, atingindo consumidores e fluxo de 

caixa positivo; foco na maximização de lucro e 

profissionalização da gestão, com  implantação de 

processos formais e uso de ferramentas  de 

gestão; estabelecimento de parceiras; alcance de 

modelo de negócio sustentável; decisão de 

expansão/crescimento ou de manutenção de 

estabilidade e lucro. 

 

 

 

 

 

Estabelecimento 

A empresa atingiu escalabilidade, consolidação e 

é autossustentável; foco na diversificação de 

produtos, aquisição em massa de clientes e 

melhorias de escalabilidade; expansão da força de 

gestão, com organização de processos internos e 

implantação de KPIs (Key Performance 

Indicators); alcance de liquidez  e uso de sistemas 

de controle dos retornos financeiros; incremento 

significativo de funcionários e receitas; busca pela 

internacionalização; possível saída da condição de 

startup por venda privada, fusão/aquisição ou por 

IPO. 

 

Abaixo apresenta-se a figura 1, que visa facilitar a demonstração dos 4 estágios do 

ciclo de vida para startups: 
 

Figura 1 - Estágios do ciclo de vida das startups 

  

 



 

 

 

 

 

2.3 Incubadoras e estágios de incubação das startups  

 

Um mecanismo importante no desenvolvimento de negócios inovadores ao longo do 

ciclo de vida são as incubadoras de negócios, que impulsionam a inovação nas empresas 

apoiadas e fornecem suporte a novos empreendimentos – como as startups. Esse suporte visa 

que as empresas sobrevivam, expandam e atinjam crescimento sustentável (Mian, Lamine & 

Fayolle, 2016; Anprotec, 2019), de forma que sejam financeiramente viáveis e competitivas, 

mesmo após a incubação (Dornelas, 2002).  

Além de terem acesso a networking e redução dos custos operacionais, as empresas 

incubadas recebem auxílio para sua operacionalização, apoio gerencial, financeiro, de 

estrutura física e tecnológica (Dornelas, 2002; Machado, Selig, Follmann & Filho, 2016; 

Klaasa & Thawesaengskulthai, 2018). Muitos empreendedores instalam seus negócios em 

incubadoras para reduzir as instabilidades e incertezas do mercado competitivo, já que a 

incubação é um mecanismo de disseminação de conhecimento que cria uma de rede de valor 

agregado entre os diversos atores que interagem com a startup, como empresas concorrentes, 

governo e universidades (Klaasa & Thawesaengskulthai, 2018). 

Para compreender melhor a relação de apoio das incubadoras no processo de 

desenvolvimento das startups, é relevante explorar o ciclo de vida durante o processo de 

incubação. A literatura classifica a incubação em três estágios: pré-incubação, incubação e 

pós-incubação (European Commission, 2010; Iacono & Nagano, 2014; Chais, Ganzer, 

Radaelli, Silva, Tondolo, Matte & Olea, 2018; Klaasa & Thawesaengskulthai, 2018; Casado, 

Siluk, Neuenfeldt Júnior, Ataíde & Quiroga, 2020). 

Na pré-incubação (ou implantação) ocorre a constituição da startup, fase de 

desenvolvimento e validação da potencial ideia de negócio e criação do modelo de negócios, 

com o objetivo de lançar ao mercado um empreendimento inicial (European Commission, 

2010; Casado et al., 2020). Nesta fase, o empreendedor testa a viabilidade antes de assumir o 

risco do mercado, por isso é essencial para o futuro do novo negócio (Chais et al., 2018). A 

duração do estágio não tem um tempo fixo na literatura. Enquanto para Iacono e Nagano 

(2014) a pré-incubação leva de 3 meses a 1 ano, para Klaasa e Thawesaengskulthai (2018) a 

duração é de 3 a 4 meses. Embora de extrema importância, essa fase de refinamento e 

validação do conceito de negócio é apenas o primeiro passo em busca de uma base sólida para 

a construção de uma startup escalável e lucrativa (Picken, 2017). 

A incubação (estágio inicial ou de crescimento) é um processo de médio prazo, que 

em geral abrange os 2 a 3 primeiros anos de atividade formal da empresa, sendo caracterizada 

como uma fase crítica no que se refere à adição de valor ao negócio (European Commission, 

2010; Iacono & Nagano, 2014). O foco da fase de incubação é entregar um produto ao 

mercado (Klaasa & Thawesaengskulthai, 2018). 

 Nesse 2ª estágio, a startup busca acesso a financiamento, parcerias com universidades 

e institutos de pesquisa e recebe mentorias específicas da incubadora, nas áreas de gestão, 

finanças, marketing, contabilidade e desenvolvimento de novos produtos. Essa mentoria se 

estende desde o início do empreendimento até a sua expansão (European Commission, 2010; 

Chais et al., 2018). Ocorre também o desenvolvimento de network e o relacionamento com 

potenciais clientes e fornecedores (Casado et al., 2020). Picken (2017) revela que, ao 

estabelecer uma base de negócios adequada, a empresa estará posicionada para atingir rápido 

crescimento, com expansão competitivamente alcançável no mercado. 



 

 

 

 

 

Quando a empresa atinge a maturidade, entra no estágio de pós-incubação (maturação 

ou estabelecimento), momento em que a startup deixa a incubadora, buscando consolidação e 

crescimento. Para amenizar o impacto do desligamento, o vínculo com a incubadora pode ser 

mantido para acesso a alguns serviços, como suporte para internacionalização, diagnósticos de 

inovação e comercialização de tecnologia (European Commission, 2010; Iacono & Nagano, 

2014). 

O processo de incubação ocorre de maneira gradual nas três fases, até que a empresa 

alcance desenvolvimento suficiente para a graduação, que é a desvinculação da incubadora e 

instalação efetiva do empreendimento no mercado (Iacono & Nagano, 2014; Machado et al., 

2016; Anprotec, 2019). A startup passa então a ser denominada de startup graduada, pois está 

pronta para sobreviver sozinha no mercado. Para Casado et al. (2020), startup graduada é 

aquela  que atinge o estágio de maturidade, momento em que o produto desenvolvido já está 

consolidado no mercado. Conforme a literatura, esse processo de incubação dura cerca de 3 

anos, podendo durar até 5 anos (Iacono & Nagano, 2014; Machado et al., 2016; Anprotec, 

2019), e oscila conforme o tipo de empreendimento incubado e seu setor de atuação.   

Klaasa e Thawesaengskulthai (2018) acrescentam ao processo de incubação um ciclo 

de aceleração, que se prolonga por 3 a 6 meses, com o foco de aumentar o potencial da startup 

no mercado global, por meio de networking, captação de recursos financeiros junto a Venture 

Capital e suporte administrativo. Após a aceleração, a startup tem um negócio pronto para o 

mercado. Segundo Kon (2021), o perfil atual das startups brasileiras concentra empresas 

jovens, de pequeno porte e na fase de amadurecimento, sendo que cerca de 1/3 dessas 

empresas já atingiu mais de 6 anos de idade. 

Visando agregar sustentação às fases de desenvolvimento para startups, descritas 

acima, esses dados da literatura sobre os estágios de incubação foram cruzados com 

informações levantadas junto a reconhecidas incubadoras de negócios no Brasil: CELTA, 

Instituto Gênesis, TECNOPUC, Inova UNICAMP, Porto Digital e CIETEC. 

Na incubadora CELTA (Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias 

Avançadas), vinculada à Fundação CERTI e integrante do ecossistema de inovação de 

Florianópolis-SC, o período de incubação é composto por quatro estágios: 1ª Etapa - 

Implantação; 2ª Etapa - Crescimento; 3º Etapa - Consolidação; e 4ª Etapa - Liberação. 

Semestralmente é efetuada uma análise do estágio atual do empreendimento startup para o seu 

nível de maturidade, com base em 160 indicadores que traçam a curva de crescimento do 

negócio.  

O Instituto Gênesis, como unidade da Universidade PUC-Rio, é uma incubadora para 

geração de empreendimentos inovadores. O apoio às startups ocorre em três estágios: 1ª Etapa 

- Germinação: programa de pré-incubação, quando a startup está ainda na modelagem do 

negócio; 2ª Etapa - Incubação: visa incentivar o desenvolvimento e a maturidade de negócio, 

proporcionando a redução dos riscos da entrada no mercado; e 3ª Etapa - Pós-incubação: 

destinada a dar suporte às empresas já graduadas. 

A TECNOPUC, parque tecnológico da Universidade PUC-RS, também divide a 

incubação em três estágios: 1ª Etapa - Ideação; 2ª Etapa - Validação; e 3ª Etapa - 

Crescimento. Assim, os programas de incubação apoiam negócios em diferentes estágios, 

desde a ideação, passando pela validação e tração, até a escala.  

A Inova é a agência de inovação da UNICAMP. A incubação ocorre em três etapas: 1ª 

Etapa - Pré-incubação: fase para amadurecimento de ideias e produtos; 2ª Etapa - 

Incubação: desenvolvimento de produto e tecnologias, que dura até três anos; e 3ª Etapa - 



 

 

 

 

 

Graduação: o negócio está pronto para o mercado e a startup é graduada do processo de 

incubação. As etapas de pré-incubação, incubação e graduação são complementares para o 

desenvolvimento de negócios bem sucedidos. 

Situado no Nordeste do país, o Porto Digital é um parque com duas incubadoras em 

atuação. A incubação é dividida em seis módulos de acordo com o estágio de maturidade de 

cada empreendimento: 1ª Etapa - Embarque: diagnóstico inicial do negócio; 2ª Etapa - 

Modelagem: ajuste da proposta de valor e do modelo de negócios; 3ª Etapa - Vendas: inserção 

do empreendimento no mercado; 4ª Etapa - Sustentabilidade Financeira: implantação de 

projeções e medições financeiras; 5ª Etapa - Crescimento: construção de estratégias de 

marketing e posicionamento de mercado; e 6ª Etapa - Investimento: preparação para o período 

de pós-incubação no mercado. A graduação das startups pressupõe que os negócios 

percorreram todas as fases e atividades previstas no programa de maneira satisfatória. 

O CIETEC, incubadora de empresas de base tecnológica da USP/Ipen, divide as 

modalidades de incubação por empresas residentes e empresas não residentes. Os estágios 

são: 1ª Etapa - Pré-Incubação: para projetos em fase inicial de desenvolvimento; 2ª Etapa - 

Incubação: para empresas nascentes, com proposta de negócio aprovadas e em início de 

operação; e 3ª Etapa - Pós-Incubação: para empresas em fase operacional, preferencialmente 

graduadas na incubadora. Para empresas não residentes, o programa não possui a fase de pré-

incubação.  

Sendo assim, a partir dos estágios de ciclo de vida organizacional das startups e de 

incubação em incubadoras de negócios, foi gerada a Tabela 3, que mostra a correlação entre 

esses estágios. 
 

Tabela 3 - Ciclo de vida organizacional das startups e estágios de incubação 

  Ciclo de vida organizacional para startups Estágios de incubação das startups  

E
st

ág
io

s Ideação Pré-incubação  

Validação 
Incubação 

Escala 

Estabelecimento Pós-incubação (Graduação) 

 

3 Conclusão 
 

As análises apresentadas permitem ampliar a compreensão acerca do ciclo de vida 

organizacional das startups e da importância de se avaliar os estágios desse ciclo no decorrer 

do crescimento dos negócios. Apesar de a teoria buscar identificar um ciclo de vida universal 

aplicável às empresas startups, é essencial que os empreendedores „startupeiros‟ e os gestores 

examinem de forma individualizada os estágios de desenvolvimento e estruturação da sua 

startup. Como afirmam Passaro et al. (2016), as empresas não possuem um ciclo previsível, 

pois cada startup tem suas próprias características de desenvolvimento, em virtude de seus 

modelos de negócios complexos e diversificados. Além disso, conforme salienta Picken 

(2017), o escalonamento prematuro entre os estágios em busca de rápido acesso ao mercado, 

sem estabelecimento de uma base sólida para crescimento escalável e posicionamento da 

startup, pode levar ao fracasso.  

 A revisão de literatura nos permite verificar que o ideal é não estabelecer um tempo 

fixo em meses ou anos para cada estágio. Nesse sentido, a startup deve aplicar métodos de 

acompanhamento e monitoramento dos marcos de transição entre os estágios do ciclo. Assim, 

se, por exemplo, as validações e protótipos de produtos já estão concluídos, há crescimento do 



 

 

 

 

 

número de clientes e uma considerável elevação da complexidade organizacional, é o 

momento de superar o estágio de validação e seguir para a etapa de escala. Nesta nova etapa, 

há mutação do foco da startup, que precisa buscar recursos adicionais para financiamento de 

crescimento rápido e escalabilidade, além de intensificar a profissionalização da gestão. 

Portanto, é por meio desse monitoramento que a startup identifica a transição entre os 

estágios, transitando da ideação ao estabelecimento consolidado no mercado.  

É interessante observar que, mesmo nas incubadoras de negócios que compõem um 

único sistema de Universidades, as fases para incubação são distintas, o que demonstra a 

singularidade atrelada ao processo de incubação.  

Com este ensaio, avança-se nos debates acerca dos estágios de desenvolvimento das 

startups. Dadas as dificuldades enfrentadas na gestão desses empreendimentos inovadores, 

espera-se que as reflexões contribuam com empreendedores e gestores no gerenciamento dos 

estágios de crescimento. Espera-se que a compreensão das características intrínsecas a cada 

fase da startup permita o direcionamento dos esforços de gestão, com correta alocação de 

recursos, desenvolvimento de competências e de atividades gerenciais e organizacionais. Isso 

proporcionará a evolução e consolidação das startups no ambiente altamente competitivo, 

levando ao aumento do potencial de sobrevivência no mercado global. 

 

REFERÊNCIAS 
 

Antunes, L. G. R., Vasconcelos, F. F., Oliveira, C. M., & Corrêa, H. L. (2021). Dynamic 

framework of performance assessment for startups. International Journal of Productivity and 

Performance Management. doi:10.1108/IJPPM-07-2020-0382 

 

Associação Brasileira de Startups – Abstartups (2021). Mas afinal, o que são startups? O que 

são - Abstartups 

 

Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – Anprotec 

(2019). Mapeamento dos mecanismos de geração de empreendimentos inovadores no Brasil. 

Brasília, 225p.  

 

Bednár, R.. & Tarišková, N. (2017). Indicators of startup failure. International Scientific 

Journal "Industry 4.0", 5, 238-240, ISSN 2543-8582. 

 

Blank, S. (2013). Why the Lean Start-Up Changes Everything. Harvard Business Review 

Press.  

 

Blank, S., & Dorf, B. (2014). Startup Manual do Empreendedor: o guia passo a passo para 

construir uma grande empresa. Alta Books. 

 

Blank, S. (2015). What Do I Do Now? The Startup Lifecycle. Recuperado de: Steve Blank 

What Do I Do Now? The Startup Lifecycle 

 

Casado, F., Siluk, J., Neuenfeldt Júnior, A., Ataíde, L., & Quiroga, O. D.  (2020). A business 

performance measurement system for incubated startups. Revista de Administração da 

UFSM, 13(5), 977–996. https://doi.org/10.5902/1983465937817 

https://abstartups.com.br/definicao-startups/
https://abstartups.com.br/definicao-startups/
https://steveblank.com/2015/02/12/what-do-i-do-now/
https://steveblank.com/2015/02/12/what-do-i-do-now/
https://steveblank.com/2015/02/12/what-do-i-do-now/
https://doi.org/10.5902/1983465937817


 

 

 

 

 

 

CELTA (n.d.). Avaliação e acompanhamento das incubadas. Recuperado em 14 de março de 

2022, de Avaliação e Acompanhamento – Celta (certi.org.br)  

 

Chais, C., Ganzer, P. P., Radaelli, A. A. P., Silva, E. R., Tondolo, V. A. G., Matte, J., & Olea, 

P. M. (2018). Process of incubation of companies: a multi-analysis. Revista Latino-Americana 

de Inovação e Engenharia de Produção, 6(10), 85– 105. doi: 10.5380/relainep.v6i10.61397  

 

Churchill, N. C., & Lewis, V. L. (1983). The Five Stages of Small Business Growth. Harvard 

Business Review, 61(3), 30-50. 

 

CIETEC (n.d.). Modalidades de incubação. Recuperado em 14 de março de 2022, de 

Modalidades de Incubação - Cietec 

 

Dornelas, J. C. (2002). Planejando Incubadoras de Empresas: como desenvolver um plano de 

negócios para incubadoras. Campus. 

 

European Commission (2010). The Smart Guide to Innovation-Based Incubators (IBI). 

Luxembourg: Publications Office of the European Union 2010. doi: 10.2776/16668  

 

Freeman, C. (1982). The economics of industrial innovation. Frances Pinter. 

 

Freeman, J., & Engel, J. (2007).  Models of innovation: startups and mature corporations. 

Califórnia Management Review, 50(1). https://doi.org/10.2307/41166418 

 

Fukugawa, N. (2018). Is the impact of incubator‟s ability on incubation performance 

contingent on technologies and life cycle stages of startups?: evidence from japan. 

International Entrepreneurship and Management Journal, 14, 457–478. 

https://doi.org/10.1007/s11365-017-0468-1.  

 

Gerhardt, V., Santos, J., Rubin, E., Neuenfeldt, A., & Siluk, J. C. M. (2021). Stakeholders‟ 

Perception to Characterize the Start-ups Success. Journal of Technology Management & 

Innovation, 16(1), 38–49. https://doi.org/10.4067/s0718-27242021000100038 

 

Global Entrepreneurship Network - Startup Genome (2021). The Global Startup Ecosystem 

Report 2021.  

 

Granstrand, O., & Holgersson, M. (2020). Innovation ecosystems: a conceptual review and a 

new definition. Technovation, 90–91. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2019.102098 

 

Greiner, L. E. (1998). Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harward Business 

Review Press.  

 

Iacono, A., & Nagano, M. S. (2014). Gestão da inovação em empresas nascentes de base 

tecnológica: evidências em uma incubadora de empresas no Brasil. Interciência, 39 (5), 296-

306. 

https://celta.certi.org.br/avaliacao-e-acompanhamento/
https://www.cietec.org.br/modalidades/
https://doi.org/10.2307%2F41166418
https://link.springer.com/journal/11365
https://doi.org/10.1007/s11365-017-0468-1
https://doi.org/10.4067/s0718-27242021000100038
https://doi.org/10.1016/j.technovation.2019.102098
https://hbr.org/search?term=larry%20e.%20greiner


 

 

 

 

 

 

Inova Unicamp (2022). Programa de incubação: etapas de incubação. Recuperado em 14 de 

março de 2022, de Programa de incubação - Parque Científico e Tecnológico da Unicamp 

Instituto Gênesis (n.d.). Apoio às empresas: como trabalhamos para desenvolver sua ideia, 

projeto ou negócio. Recuperado em 14 de março de 2022, de Apoio às Empresas | Instituto 

Gênesis (puc-rio.br) 
 

Kapoor, S., & Singh, S. (2019). Exploring Start-up Ecosystem and its Structural Impact : A 

Review. (2019). Global Journal of Enterprise Information System, 10(3), 80–89. 

https://doi.org/10.18311/gjeis/2019 

 

Klaasa, P., & Thawesaengskulthai, N. (2018). Incubation framework for a new startup: A case 

study in Thailand. International Conference on Industrial Engineering and Operations 

Management Bandung, 6-8. 

 

Kon, A. (2021). Economia política das startups brasileiras: nova ordem em um cenário de 

turbulências. Revista de Economia Política, 41(3), 611–632. https://doi.org/10.1590/0101-

31572021-3082 

 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nº 8.212 e 8.213, 

ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da 

Lei Complementar n° 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis nº 9.317, de 5 de 

dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. Presidência da República. 

 

Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021.  Institui o marco legal das startups e do 

empreendedorismo inovador; e altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Presidência da República. 

 

Machado, E., Selig, P., Follmann, N., & Filho, N. (2016). Structural capital influence analysis 

in the success of Incubated startups: A research with 21 entrepreneurs. International Journal 

of Innovation,, 4(1), 46-57. doi: http://dx.doi.org/10.5585/iji.v4i1.71 

 

Marcon, A., & Ribeiro, J. L. D. (2021). How do startups manage external resources in 

innovation ecosystems? A resource perspective of startups‟ lifecycle. Technological 

Forecasting and Social Change, 171, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120965 

 

Marmer, M., Herrmann, B. J., Dogrultan, E., & Berman, R. (2011). Startup Genome Report: 

A new framework for understanding why startups succeed. Berkley University and Stanford 

University, Tech.  

 

Mian, S., Lamine, W., & Fayolle, A. (2016). Technology Business Incubation: An overview 

of the state of knowledge. Technovation, 50-52, (1-12). 

https://doi.org/10.1016/j.technovation.2016.02.005 

 

https://parque.inova.unicamp.br/traga-sua-empresa/incubadas/
http://www.genesis.puc-rio.br/apoio
http://www.genesis.puc-rio.br/apoio
https://doi.org/10.18311/gjeis/2019
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95147/lei-da-microempresa-lei-complementar-123-06
http://dx.doi.org/10.5585/iji.v4i1.71
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162521003978?casa_token=Be-pCoz9xfIAAAAA:PgcUbJZ5hYbI7ltej8VqVW5RtJJhmT5-BMgEYHxAYJN9y_P_GtdQnG5hWQJ8X2aB8m6KQuWwPfH3Eg#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162521003978?casa_token=Be-pCoz9xfIAAAAA:PgcUbJZ5hYbI7ltej8VqVW5RtJJhmT5-BMgEYHxAYJN9y_P_GtdQnG5hWQJ8X2aB8m6KQuWwPfH3Eg#!
https://www.sciencedirect.com/journal/technological-forecasting-and-social-change
https://www.sciencedirect.com/journal/technological-forecasting-and-social-change
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120965
https://doi.org/10.1016/j.technovation.2016.02.005


 

 

 

 

 

Müller, S. D., Påske, N., & Rodil, L. (2019). Managing Ambidexterity in Startups Pursuing 

Digital Innovation (aisnet.org). Communications of the as Sociation for Information Systems, 

44(1), 273–298. doi: 10.17705 / 1CAIS.04418.  

 

Paschen, J. (2017). Choose wisely: Crowdfunding through the stages of the startup life cycle. 

Business Horizons, Indiana University, 60(2), 179-188. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.bushor.2016.11.003  

 

Passaro, R., Rippa, P., Quinto, I., & Thomas, A. (2016). The start-up lifecycle: an 

interpretative framework proposal. RSA, XVII Annual Scientific Meeting of the Italian 

Association of Management Engineering (AiIG), Bergamo. 

 

Perin, B. (2016). A Revolução das Startups: O Novo Mundo do Empreendedorismo de Alto 

Impacto. (1. ed.). Alta Books. 

 

Picken, J. C. (2017). From startup to scalable enterprise: laying the foundation. Business 

Horizons, 60 (5), 587-595. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.05.002  

 

Podshivalova, M. V., & Almrshed, S. K. (2021). Management of the innovative potential of 

small enterprises in high-tech industries. Upravlenec, 12(4), 16-27. 

https://doi.org/10.29141/2218-5003-2021-12-4-2 

 

Porto Digital (2020). Chamada para os programas de empreendedorismo do Porto Digital. 

Recuperado em 14 de março de 2022, de 1-

CHAMADA_Programas_de_Empreendedorismo_2020.1.pdf (portodigital.org) 

 

Ries, E. (2019). A startup enxuta. Sextante. 

 

Silva, L. S. C. V., Kaczam, F., Dantas, A. B. & Janguia, J. M. (2021). Startups: a systematic 

review of literature and future research directions. Revista de Ciências da Administração, 

23(60), 118-133. https://doi.org/10.5007/2175-8077.2021.e80666 

 

Silva, E. E., Krakauer, P. V. C., & Coda, R. (2020). Empresas startups: análise do ciclo de 

vida a partir do modelo de Lester, Parnell e Carraher. Revista Ibero-Americana de 

Estratégia, 19(1), 81-103. https://doi.org/10.5585/riae.v19i1.16790 

 

Sutton, S. M. (2000). The role process in a software start-up. International Engineering 

Management Conference - IEEE Software, 17(4), 33-39. doi: 10.1109/52.854066 

 

Tecnopuc (2022). Tecnopuc Startups. Recuperado em 14 de março de 2022, de Vitrine de 

Startups 2022_03.pdf - Google Drive 

 

Todeschini, B. V.,  Boelter, A. S.,  Souza, J. S., & Cortimiglia, M. N. (2017). Risk 

Management from the Perspective of Startup. European Journal of Applied Business 

Management, 3 (3), 40-54. ISSN 2183-559 40  

 

https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=4124&context=cais
https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=4124&context=cais
https://www.researchgate.net/journal/Business-Horizons-0007-6813
https://www.researchgate.net/journal/Business-Horizons-0007-6813
https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.05.002
https://www.portodigital.org/arqSite/1-CHAMADA_Programas_de_Empreendedorismo_2020.1.pdf
https://www.portodigital.org/arqSite/1-CHAMADA_Programas_de_Empreendedorismo_2020.1.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/issue/view/3278
https://doi.org/10.5007/2175-8077.2021.e80666
https://doi.org/10.5585/riae.v19i1.16790
https://tecnopuc.pucrs.br/ecossistema-tecnopuc/tecnopuc-startups/
https://drive.google.com/file/d/1_erMoeeghGQL3veG9SyNbxj35b6c4ZnT/view
https://drive.google.com/file/d/1_erMoeeghGQL3veG9SyNbxj35b6c4ZnT/view


 

 

 

 

CICLO DE VIDA PARA STARTUPS DE PAÍSES 

EMERGENTES: PROPOSIÇÃO TEÓRICA INICIAL 

 

Luiz Guilherme Rodrigues Antunes 

Fernando Freire Vasconcelos 

Camila Maria de Oliveira 

Hamilton Luiz Corrêa 

 

Resumo: Face aos desafios suportados pelas startups, surge a necessidade de estudos que 

apresentem instrumentos, ferramentas e teorias que auxiliem os empreendedores a gerenciar seus 

negócios. O objetivo consistiu em desenvolver um framework, de nascimento, crescimento e 

desenvolvimento das startups ao longo do tempo, considerando países emergentes e elementos 

como: os fatores críticos de sucesso, financiamento, riscos e incertezas, governança corporativa, 

apoio ao negócio, e estrutura organizacional. Por meio da aplicação do Método Delphi validamos 

indutivamente esse framework. Consolidamos, o framework em quatro diferentes momentos, em 

que a cada um deles abordou uma fração de tempo (ideação, estruturação, gestão e escalabilidade e 

repouso e inquietação) relacionado ao conjunto de determinadas ações (movimentos) dentro de 

elementos que caracterizam a especificidade das startups. Como principal contribuição apresenta-

se construção teórica de ciclo de vida para empresas de países emergentes e relaciona essa teoria 

com vários recentes eixos de pesquisa. 

Palavras-chaves: Ciclo de Vida. Startups. Método Delphi.  

 

1.Introdução 

O estudo sobre startups, a partir do século XXI, tem ganhado notoriedade na literatura 

acadêmica e gerencial, especialmente nos temas de empreendedorismo, novos negócios e inovação. 

As startups são temporárias e pautadas em modelos de negócios inovadores, repetíveis, escaláveis 

e lucrativos, em que a tecnologia e o conhecimento ganham destaque central (Ripsas e Troger, 2014; 

Santisteban e Mauricio, 2017; Blank e Dorf, 2020). Elas resultam de atividades empreendedoras e 

inovadoras, em que aproveitam e criam oportunidades (Stevernson, Roverts e Grousbeck, 1994; 

Ripsas, Schaper e Troger, 2015). De acordo com ABStartup (2020), no Brasil a quantidade startups 

aumentou em mais de 200% de 2015 a 2019, sendo que no último ano já havia cadastradas mais de 

12 mil empresas. Segundo o mesmo site, cerca de US$1,4 bilhão de dólares foi investido em 201 

startups em todo o País; e os 100 maiores negócios desse gênero concentraram individualmente o 

faturamento de mais de 100 milhões de reais e empregam mais de 2400 funcionários (100 Open 

Startup, 2020). 

Por mais que as startups sejam observadas em diversos países, elas apresentam alta taxa de 

mortalidade. Estudos revelam que aproximadamente 60% delas falham em todo o mundo dentro de 

dois primeiros anos (Wen-Hsiang e Chiu-Ching, 2015). A sua mortalidade está relacionada à 

diversas causas que se apresentam em diferentes momentos, e intensidades, ao longo da sua vida 

(Núñez, 2007; Passaro, Quinto e Rippa, 2016). Embora a literatura de gestão explore com amplitude 

as startups, ainda faltam estudos que produzam artefatos focados nas suas necessidades, de modo a 

auxiliá-las na redução/prevenção da mortalidade. Em outras palavras, faltam instrumentos e 

ferramentas de gestão que auxiliem os empreendedores a gerenciar seus negócios nos momentos de 



 

 

 

 

dificuldade, tornando o crescimento sustentado e lucrativo (Gaibraith, 1982; Couto, 2019, Antunes, 

Freire, Oliveira e Correa, 2021).  

Além de artefatos apropriados, também faltam teorias consistentes, como a de ciclo de vida 

de startups, foco deste estudo. As investigações nessa temática reportam que o arcabouço intelectual 

ainda é incipiente e inconclusivo (Passaro, Quinto e Rippa, 2016; Pugliese, Bortoluzzi e Zupic, 

2016). A falta de teoria de ciclo de vida para startup ganha maior notoriedade, no campo dos países 

emergentes. A atual literatura, que é pouca e deficitária, tem se restringindo ao estudo dessas 

empresas em países desenvolvidos. Aspectos particulares das startups nos países emergentes, como 

maior resiliência, capacidade adaptativa, dificuldades de ingressar em mercados domésticos e 

internacionais e outros aspectos são suprimidos nesses modelos. Diante desta limitação, propomos, 

portanto, o nosso problema de pesquisa: como se compõe um framework que demonstre o 

nascimento, crescimento e desenvolvimento das startups em países emergentes? 

Dessa forma, o objetivo principal desse estudo é desenvolver um framework, que apresente 

o nascimento, crescimento e desenvolvimento das startups ao longo do tempo, considerando alguns 

dos seus elementos mais importantes. Esses elementos são: financiamento, riscos, governança 

corporativa, apoio ao negócio e estrutura organizacional. Nos concentramos na validação do 

framework por meio do Método Delphi com diversos stakeholders, como empreendedores, 

investidores, ambientes de inovação, pesquisadores renomados e entidades de apoio. Todos eles são 

brasileiros. Além dos argumentos apresentados até agora, também nos motivamos a desenvolver 

essa pesquisa, pois os trabalhos que lidam com o ciclo de vida dessas instituições falham em 

demonstrar a plenitude desse processo (Passaro, Quinto & Rippa, 2016). Constatamos também 

tentativas de adaptar os modelos de ciclo de vida mais convencionais (grandes corporações e de 

micro e pequenas empresas) ao contexto das startups, o que os tornam equivocados. Esse tipo 

organizacional requer arcabouço teórico próprio devido a sua dinâmica empresarial singular e sua 

incompatibilidade com os negócios mais tradicionais, trazendo (Parker, 2006; Passaro, Quinto & 

Rippa, 2016; Pugliese, Bortoluzzi & Zupic, 2016). Como contribuição teórica, essa pesquisa associa 

a teoria de ciclo de vida aos principais eixos temáticos sobre startups, como estrutura 

organizacional, governança corporativa, financiamento, apoio aos negócios, fatores críticos de 

sucesso e riscos e incertezas. Além disso, apresenta a discussão de ciclo de vida pelo olhar de 

empresas de países emergentes. 

Por fim, além dessa introdução, esse ensaio se encontra estruturado em mais cinco seções, 

em que as duas próximas abordam a âncora teórica sobre ciclo de vida de startups e seus elementos 

críticos. Posteriormente, encontra-se os métodos com ênfase no Método Delphi. Por fim 

apresentamos o framework de ciclo de vida de startups e as considerações finais. 

2. Ciclo de Vidas de Startups 

Durante décadas, a necessidade de compreender o processo de como as organizações 

nascem, se desenvolvem e morrem se tornou uma das principais preocupações dos pesquisadores 

da área de gestão. Chandler, em 1962, tentou explicar esse percurso por meio da metáfora biológica 

de ciclo de vida, de modo que ao longo do tempo, as organizações cresciam e se desenvolviam de 

maneira previsível (Fisher, Kotha & Lahiri, 2015). Emergiu o que vem a ser chamado de teorias de 

ciclo de vida organizacional (CVO), que têm como finalidade reconhecer como as organizações se 

transformam, previsivelmente, durante todo o seu processo de crescimento e desenvolvimento 

(Couto, 2019). Em geral, as pesquisas que lidam com esse assunto, buscam estabelecer padrões de 

desenvolvimento dos negócios, considerando a ideia de sequência de estágios que são ativados após 

crises e eventos críticos (Phelps, Adams & Bessant, 2007).  

Diversas críticas são apresentadas aos mais variados tipo de ciclo de vida presentes na 

literatura. Nos concentraremos em duas delas que embasam nossas críticas aos modelos mais 



 

 

 

 

tradicionais. Inicialmente, os modelos de ciclo de vida assumem que as empresas crescem e passam 

por todos os estágios de desenvolvimento, ou morrem na tentativa. Esse aspecto, portanto, se torna 

problemático às startups, uma vez que o seu desenvolvimento está sujeito aos fenômenos variados, 

não homogêneos, dinâmicos e complexos. As teorias dos estágios falham ao tentarem explicar o 

dinamismo desse processo (Tsai & Lan, 2006). Outra linha de críticas está relacionada com a 

abrangência e adaptação dos modelos mais conhecidos na literatura às startups. A adaptação desses 

modelos é deficitária, visto que esses estudos mais tradicionais, na maior parte do tempo, estão 

relacionados à evolução das grandes corporações, e não consideram os estágios iniciais importantes 

da origem e crescimento da empresa (Churchill & Lewis, 1983; Passaro, Quinto & Rippa, 2016). 

Essas mesmas investigações ignoram tanto as particularidades dos processos de desenvolvimento 

das startups, por não considerarem a complexidade do estágio inicial do negócio, como os seus mais 

variados tipos de ambientes e recursos organizacionais que são tão importantes nos momentos do 

nascimento (Passaro, Quinto & Rippa, 2016). 

Além dos modelos mais tradicionais, também encontramos poucos modelos de ciclo de vida 

focadas em startups. Dentro dessa ótica, nos deparamos com os modelos de Churchill e Lewis 

(1983), que embora não sejam especificadamente para esse tipo de organização, tem sido 

amplamente empregado nesse contexto, Kazanjian (1988), Block e MacMillan (1985), Gaibrath 

(1982) e mais recentemente o de Passaro, Quinto e Rippa (2016), embora esse último apresente 

certas distinções dos modelos anteriores. Todos esses modelos falham sob diversas perspectivas, 

seja por ressaltar os mesmos problemas dos ciclos de vidas tradicionais, ou por não englobar 

elementos importantes das startups. A fim de ilustramos as limitações desses modelos, 

desenvolvemos a Figura 1. 
Figura 1 – Modelos de ciclo de vida de startup e suas críticas. 

Modelos Estágios Críticas 

Gaibrath 

(1982) 

(i) Prova do protótipo; (ii) modelo de 

comercialização; (iii) modelo de produção; 

(iv) crescimento natural; e (iv) manobra 

estratégica. 

Enfatiza o desenvolvimento estrutural da 

empresa e ignora os problemas financeiros das 

startups. Não considera o contexto de países 

emergentes. 

Churchill e 

Lewis 

(1983) 

(i) Existência; (ii) sobrevivência; (iii) 

sucesso; (iv) decolagem; e (v) maturidade. 

Esse modelo ignora a etapa de concepção da 

ideia do negócio, bem como o do protótipo, que 

são fundamentais para negócios de base 

tecnológica. Não considera o contexto de países 

emergentes. 

Block e 

MacMillan 

(1985) 

(i) Conclusão de conceito e teste do 

produto; (ii) conclusão do protótipo; (iii) 

primeiro financiamento; (iv) conclusão dos 

testes iniciais; (v) teste de mercado; (vi) 

começo da produção; (vii) indicador de 

vendas; (viii) primeira ação competitiva; 

(ix) novo design; e (x) mudança de preço. 

Por mais que esse modelo apresente marcos das 

startups, ao invés de estágios delimitados, os 

autores não adentram as especificidades da 

estrutura organizacional. Não considera o 

contexto de países emergentes. 

Kazanjian 

(1988) 

(i) Concepção e desenvolvimento; (ii) 

comercialização; (iii) crescimento; e (iv) 

estabilidade. 

Focado no produto e na tecnologia e pouco no 

negócio da startup. Não aborda a estrutura 

organizacional. Não considera o contexto de 

países emergentes. 

Passaro, 

Quinto e 

Rippa (2016) 

(i) Ideação; (ii) intenção; (iii) começo; e 

(iv) expansão. 

Diferentemente dos outros autores, esse modelo 

enfatiza o processo de ideação e intenção. Porém 

ao enfocar mais no processo de concepção, não 

explora devidamente processo de crescimento 

estrutural da startup. Não considera o contexto 

de países emergentes. 



 

 

 

 

Nota: nenhum dos autores consideram o tipo de financiamento necessário em cada estágio, assim 

como o risco do negócio. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Argumentamos, portanto, que um modelo de ciclo de vida de startups focado para a 

realidade de países emergentes deve ser proposto considerando as críticas da Figura 1, assim como 

as próprias características desses países. Nesse sentido, apresentamos um framework validado por 

especialistas de um país emergente, a fim de cobrir essa lacuna. A seguir apresentamos os elementos 

mais importantes para a construção do ciclo de vida para startups. 

3. Caracterizando as startups: elementos para a construção do ciclo de vida 

A literatura de startups tem avançado na compreensão dessas organizações. Estudos têm 

abordado fatores que influenciam a gestão dessas organizações e que devem ser considerados para 

a construção de qualquer artefato que vise contribuir para melhoria da gestão dessas instituições. 

Visando a construção mais fidedigna ao contexto das startups, elencamos conjuntos de elementos 

que foram considerados importantes para a construção de um framework sobre ciclo de vida de 

startups. São eles: estrutura organizacional, governança corporativa, financiamento, riscos e 

incertezas, apoio aos negócios e fatores críticos de sucesso. 

3.1. Estrutura organizacional 

 O tema de estrutura organizacional de startups, tem sido continuamente tratada na literatura 

de ciclo de vida, como nos modelos de Gaibrath (1982), Churchill e Lewis (1983) e Greiner (1982). 

Apesar desses modelos abordarem variáveis diferentes para a composição da estrutura 

organizacional das MPEs, eles apresentam dois pontos convergentes: evolução da estrutura e 

identidade organizacional. Na evolução da estrutura organizacional, parece haver consenso de que 

a evolução da estrutura organizacional está relacionada com o aumento da complexidade da gestão. 

Quando o negócio inicia suas atividades, há baixa complexidade gerencial, e, portanto, a estrutura 

apresenta-se informal. A medida que a complexidade vai aumentando as startups migram para um 

sistema funcionalista, especialmente quando o negócio requer melhores controles nos processos e 

a especialização da mão-de-obra. No entanto, a literatura ainda permanece inconsistente ao apontar, 

nos estágios finais das startups, quais estruturas são melhores quando elas adquirem alta 

complexidade. Neste aspecto, os autores acima mencionados apontam estruturas diversificadas, 

como funções e linhas, sistema matricial e holding. Contudo, a literatura de inovação tem 

argumentado que as organizações baseadas em inovação devem propiciar arquiteturas 

organizacionais flexíveis, ambidestras e condizentes com os tipos de inovação praticadas nestas 

organizações. 

3.2. Governança corporativa 

A literatura de gestão pode ser considerada extensa, porém muito ainda precisa caminhar 

para desenvolver ferramentas, instrumentos, processos e mecanismos de gestão para as startups. 

Dentro desse arcabouço de gestão está a governança corporativa, que pode ser conceituada como 

conjunto de princípios, processos, práticas e propósitos que regem o sistema de poder dentro da 

organização e seus mecanismos de gestão, a partir de quatro pilares: fainess, disclousure, 

accontability e compliance. Na tentativa de enquadrar as startups à governança corporativa, o 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2019) apresentou conjunto de princípios a serem 

seguidos por essas instituições para garantir a lisura do seu funcionamento e o funcionamento 

eficiente das suas atividades de inovação. Esses princípios, portanto, auxiliam na obtenção de 

recursos financeiros, relações societais, transparência da gestão, busca de eficiência organizacional 

e redução de conflitos, riscos e custos de monitoramento (Cumming & Johan, 2009). 



 

 

 

 

3.3. Financiamento 

As startups são organizações que tem seu início focado no desenvolvimento de novos 

produtos em condições de grande incerteza (Ries, 2011), e um dos seus principais desafios é obter 

financiamento. Diversos estudos têm investigado as fontes de financiamento das atividades das 

startups. Tornou-se consensual que, em função da limitação de recursos financeiros iniciais, as 

startups necessitam de fontes diversificadas de financiamento, de modo que possam dar 

continuidade de suas atividades. Por sua vez, na sua fase embrionária, chamada de bootstrap, os 

empreendedores utilizam de diversos tipos de recursos, tais como capital próprio, de amigos e de 

familiares, empréstimo bancário, financiamento estatal entre outros, a fim de gerar recursos ao seu 

negócio (Grando, 2012). Na etapa de pré-semente, a figura do investidor anjo toma forma, e o uso 

do instrumento de financiamento conhecido por crowdfunding, ou financiamento coletivo, também 

é comum. A etapa de Venture Capital (VC) auxilia as startups na estruturação do seu negócio, com 

vistas no seu potencial de crescimento, alavancagem de mercado e aumento da sua base de clientes. 

Em troca, os empreendedores cedem parcela minoritária da startup aos investidores de risco. 

Quando a startup fatura valor considerável de recursos monetários, na ordem de milhões de dólares, 

entram em cena os fundos de Private Equity que são responsáveis pela fusão e venda de grandes 

empresas e trabalham com empreendimentos de capital aberto ou próximo de abrir seu capital. Por 

fim, a última modalidade de investimentos nesse tipo de negócio são as ofertas públicas de ações, 

chamada de IPO, em que a empresa permite que o seu investidor possa proceder o desinvestimento 

por meio da venda/retorno das ações. 

3.4. Riscos e incertezas 

Como campo recente na literatura de startups, o estudo de riscos e incertezas têm 

demonstrado a fragilidade da adaptação dos modelos tradicionais às startups. Estes estudos 

demonstram que as startups estão sujeitas aos diferentes tipos de riscos e os modelos convencionais 

não mitigam os efeitos desses riscos. A fim de apresentarmos uma classificação generalizável dos 

ricos e incertezas no nosso framework, os categorizamos em quatro categorias: operacionais, de 

gestão, relacionados aos stakeholders e ao setor de atuação. As duas primeiras referem-se ao 

ambiente interno das startups; e os demais referem-se ao seu ambiente externo. Os riscos de 

operações, envolvem os processos da empresa, como aqueles associados aos projetos de produtos 

e/ou serviços, tempo, tecnologia, capital humano técnico e cibernéticos. Os riscos de gestão se 

referem aos riscos de mercado, financeiro-econômico, crescimento do negócio, avaliação das 

empresas, capital humano gerencial, agência, de imagem, ética e inovação. Os riscos dos 

stakeholders são relativos aos relacionamentos com atores em nível de redes interorganizacionais, 

como os parceiros, distribuidores, fornecedores, clientes, governo e demais entidades interessadas 

ao negócio. Por fim, os riscos do setor, são específicos do setor de atividades, ou seja, o ramo de 

atuação do negócio e que afeta a sua condução.  

3.5. Apoio aos negócios 

 Além dos instrumentos governamentais mais tradicionais, como política de crédito, redução 

de impostos e políticas públicas, sugiram, em todo o mundo os ambientes de inovação (Lefebvre, 

Raggi, Viaggi, Sai-Ljungström, Minarelli, Kühne & Gellynck, 2014). Os ambientes de inovação 

são locais construídos e planejados com o objetivo de apoiar o surgimento e o desenvolvimento de 

empresas inovadoras (Smilor & Gill, 1986). Dentro desse conceito estão inseridas as incubadoras 

de empresas de base tecnológica, aceleradoras, coworking e parques e polos científicos-

tecnológicos. As incubadoras de empresas são entidades que catalisam novos negócios, 

proporcionando ligação entre o ambiente protegido da incubação e o ambiente externo competitivo 

(Burnett & McMurray, 2008). Como principal finalidade, elas se destacam pelo oferecimento de 



 

 

 

 

infraestrutura, serviços de apoio e redes de contato (Bergek & Norrman, 2008). As aceleradoras são 

entidades que buscam alavancar os empreendedores e seus negócios, e para tal, investem seus 

recursos nessas empresas em troca de participação acionária (Grimaldi & Grandi, 2005). O 

coworking são espaços independentes que oferecem ambiente de trabalho comum, com 

infraestrutura necessária para os negócios (Bouncken & Reuschl, 2016). Os parques e polos 

científicos-tecnológicos (PCTs), por sua vez, são mais abrangentes do que as entidades anteriores, 

pois são altamente especializados e promovem papel importante no desenvolvimento local. Eles 

estimulam o fluxo de conhecimento e tecnologias entre as universidade e empresas, assim como 

fomenta a disseminação da cultura empreendedora. Em muitos casos, os PCTs oferecem 

infraestrutura necessária para as startups se instalarem, a custos reduzidos, como incentivo à 

inovação. Por último, além dessas entidades acima mencionadas também encontramos programas 

e eventos governamentais e não governamentais que apoiam o empreendedorismo e a inovação, 

como Startup Weekend, Startup Village, Hack Town, Bootstrapping Sebrae etc.  

3.6. Fatores críticos de sucesso 

Por fim, o último elemento do ciclo de vida do framework são os fatores críticos de sucesso 

das startups. Dezena de estudos tem abordado esses fatores. Na tentativa de resumir esses estudos 

Santisteban e Mauricio (2017) desenvolveram revisão sistemática elencando os principais fatores 

críticos. Segundo os autores podemos agrupar os fatores críticos em quatro classes: individuais, 

grupais, organizacionais e ambientais. Por sua vez, os fatores críticos individuais referem-se às 

categorias do empreendedor, como sua experiência em gestão, liderança, gênero, idade e motivação. 

A categoria de fatores críticos grupais se associa ao conjunto de indivíduos envolvidos com a 

organização, fundadores e colaboradores, assim como suas respectivas experiências. No fator 

crítico organizacional, encontram-se os aspectos relacionados ao nível estrutural do negócio, como 

capital de risco, tamanho, idade, inovação e localização da startup. Por último, nos fatores críticos 

ambientais situam-se aqueles referente ao ambiente externo, caracterizado pelo suporte 

governamental, nível de intensidade, dinâmica do ambiente, política de ciência e tecnologia, redes 

de empresas e parcerias.  

Após apresentamos os elementos constituintes do ciclo de vida das startups, apresentamos 

os métodos utilizados para validação do framework. Destacamos que a validação foi realizada com 

especialistas dessa área. Ao realizar essa atividade, os especialistas consideraram necessariamente 

o contexto dos países emergentes. 

4. Método 

Com a finalidade de apresentar maior credibilidade e confirmabilidade (Guba, 1981) do 

framework de ciclo de vida de startups, utilizamos o Método Delphi. O objetivo do Delphi é lidar 

com problemas complexos e obter o consenso mais confiável do grupo de especialistas (Okoli & 

Pawloski, 2004). Justificamos a utilização desse método pois ele permite a opinião de diferentes 

stakeholders, uma vez que essas diferentes opiniões agregam valor à proposta do ciclo de vida. Esse 

método já foi utilizado anteriormente para a mesma finalidade, como demonstram os artigos de 

Bacon e Fotzgerald (2001), Mulligan (2002), Dada e Jagboro (2018), Nouri, Nikabadi e Olfat 

(2019) e Antunes et al. (2021).  

Para a sua estruturação seguimos as orientações dos trabalhos de Schmidt (1997), Mulligan 

(2002) e Okoli e Pawloski (2004), embora com devidas adaptações. A aplicação ocorreu em três 

etapas, igualmente proposto por Schmidt (1997). No entanto, elas se diferenciaram ao proposto pelo 

autor por não requerer classificação de itens e aplicação de técnicas estatísticas mais robustas. A 

seguir apresentamos as etapas. 

 



 

 

 

 

4.1. Etapa 1: planejamento do delphi 

 A primeira etapa de aplicação do método envolveu o seu planejamento. Após a construção 

do framework, foi necessário convertê-lo em um instrumento de pesquisa. Para isso, todas as 

propriedades do framework foram traduzidas em sete blocos com questões abertas e fechadas. 

Utilizamos a ferramenta de criação de questionários do Google®. No primeiro bloco buscamos 

caracterizar os respondentes. Uma pequena apresentação da pesquisa foi realizada e solicitamos os 

consentimentos dos respondentes. Outras perguntas também foram realizadas, como nome, idade, 

instituição, experiência e maturidade da startup (direcionada somente aos empreendedores). Os 

nomes e instituições foram utilizados somente para nosso controle e o anonimato dos especialistas 

foi respeitado.  

Os demais blocos apresentaram aspectos dos momentos do ciclo de vida das startups (ideia, 

estruturação, gestão e escalabilidade e repouso e inquietação) associado com suas respectivas 

medidas de desempenho. Foram elaboradas 66 questões, dos quais todas elas tinham perguntas 

fechada e abertas. Para as perguntas fechadas, que eram obrigatórias, seguimos as indicações de 

Mulligan (2002), de propor afirmações com escala de concordância tipo Likert de cinco pontos (1 

– discordo totalmente, 2 – discordo parcialmente, 3 - indiferente, 4 – concordo parcialmente, 5 – 

concordo totalmente). No caso das perguntas abertas, elas eram facultativas e deveriam ser 

respondidas somente quando o respondente tivesse marcado as opções parciais e indiferentes (2, 3 

e 4). A justificativa para inserir essas questões foi a necessidade de os respondentes terem a 

liberdade de apontar aquilo que estava faltando no framework. Ainda segundo as recomendações 

de Mulligan (2002), após a elaboração do instrumento, recorremos a um pré-teste. Da mesma forma 

que no trabalho do autor, nós solicitado a dois empreendedores que analisassem o instrumento. 

Embora não fossem membros do painel, eles eram comparativamente qualificados e com expertise. 

O pré-teste, portanto, avaliou a capacidade dos respondentes em interpretar as instruções e 

terminologias. Isso resultou em várias alterações para melhorar a objetividade e clareza das 

perguntas. 

 Com a finalização do instrumento, buscamos escolher os especialistas. Nesse momento, as 

orientações de Okoli e Pawloski (2004) foram necessárias. Para os autores, o Delphi não depende 

de uma amostra estatística que tente ser representativa de qualquer população. No entanto, eles 

apontam que a escolha desses representantes é a etapa mais crítica do método. Considerando essa 

criticidade, buscamos estabelecer os cinco passos dos autores. O primeiro passo foi preparar a 

planilha de nomeação de recursos e conhecimentos, em que identificamos as categorias relevantes 

para a pesquisa. Com a finalidade de ouvir todos os stakeholders, identificamos as categorias de: 

empreendedores de startups, ambientes de inovação, pesquisadores na área, investidores e entidades 

de apoio. O segundo, terceiro e quatro passo ocorrem de forma simultânea. Buscamos identificar e 

classificar os indivíduos que estiveram dentro dessas categorias. Nesse momento, nos valemos de 

nossas redes de contato. Devido às restrições de tempo, a busca de especialistas se pautou no nosso 

próprio país. No entanto, apesar dessa restrição, a escolha dos nomes dos especialistas não 

prejudicou a confiança e credibilidade da pesquisa, uma vez que os critérios estabelecidos para 

seleção buscaram reduzir vieses.  

Dois tipos de critérios foram estabelecidos. O geral, em que todos os respondentes deveriam 

apresentar experiencia/conhecimentos práticos e/ou teóricos sobre startups; e específicos, conforme 

cada categoria. Para a categoria de pesquisadores, eles deveriam apresentar tempo de estudo sobre 

o tema e publicações internacionais em revistas conceituadas. Na categoria de empreendedores, eles 

deveriam apresentar tempo de experiência como gestores desses tipos de negócios. Nos casos em 

que os empreendedores obtiveram investimento foi considerado diferencial para a seleção. Na 

categoria de investidores, eles deveriam ter experiência com investimento nesse ramo e ser 

vinculados às entidades de investimento. Investidores que tivessem realizado avaliações de startups 



 

 

 

 

foram considerados como diferenciais. Na categoria de ambientes de inovação, recorremos aos 

cargos que realizaram acompanhamento dessas empresas em pelo menos um ciclo inteiro de 

incubação/aceleração. Por último, na categoria de entidades de apoio, os respondentes deveriam ter 

experiência no acompanhamento de startups. Os respondentes que apresentavam experiências em 

mais de uma categoria foram considerados elegíveis. A lista final de especialistas classificados não 

foi extensa, uma vez que poucos profissionais estavam aptos a compor a listagem, conforme os 

critérios estipulados. Por fim, o quinto passo foi efetuar o convite aos especialistas.  

Inicialmente, nós almejamos três especialistas para cada categoria nos painéis. No entanto, 

somente 12 deles aceitaram participar. Cada categoria, portanto, apresentou no mínimo dois 

representantes. A literatura aponta que o limite mínimo e máximo de participantes são de 10 a 18 

respondentes respectivamente. A seguir apresentamos a Figura 2, que discorre sobre a composição 

dos especialistas e suas expertises. 
Figura 2 – Composição da banca de especialistas. 

Respondente Categoria Expertise 

1 Pesquisador 

Pesquisador doutor com mais de 20 anos de experiência 

no tema. Publicações internacionais em revistas e de 

artigos sobre avaliação de desempenho de startups. Líder 

de área de empreendedorismo em um evento nacional. 

2 
Investidor e Empreendedor 

de Startup 

Experiência de quatro anos com gestão de fintech 

(proprietário). Mais de 15 anos como investidor nesse 

setor. Associado a uma Venture Capital. Realiza 

avaliações do desempenho de empresas.  

3 Entidade de Apoio 
Nove anos com consultorias especializadas às startups. Já 

realizou atividades de avaliação de desempenho. 

4 
Empreendedor de Startup e 

Investidor 

Mais de 15 anos de experiencia com gestão de fábrica de 

softwares. Cinco anos como investidor nesse ramo. 

Realiza a avaliação de desempenho de sua startup. 

Participou de programa de incubação e já teve startup 

anterior adquirida por multinacional. 

5 Ambiente de Inovação 

Três anos de experiência como gestor e consultor de 

startups na incubadora que gerencia. Acompanha o 

desempenho e o ciclo de vida das empresas. 

6 Empreendedor de Startup 

15 anos como proprietário e gestor de startups. 

Acompanha o desempenho do seu negócio. A sua empresa 

líder no mercado em que atua. Recebeu investimento de 

Venture Capital e participou de processo de incubação. 

7 
Entidade de Apoio e 

Ambientes de Inovação 

Nove anos de experiência em entidade de apoio. Auxilia 

as empresas a melhorar o seu desempenho. Associado ao 

ecossistema de inovação de um complexo de startups. 

8 Ambiente de Inovação 

Três anos de experiência com startups. Realiza 

consultorias e preparação de negócios. Gerente de 

programa de aceleração. Realiza acompanhamento de 

desempenho dos negócios. Doutorando com enfoque em 

ciclo de vida de startups. 

9 
Empreendedor de Startup e 

Ambiente de Inovação 

Em oito anos de experiência já acompanhou o 

desempenho de mais de 150 startups, em dois países 

diferentes, como mentor. Coordenou programa de Pré-

Aceleração no País. Fundador de duas startups.  

10 Ambiente de Inovação 

Atua como gestor e consultor de startups a três anos. Como 

sua entidade é nova, tem acompanhado de perto o 

desempenho e ciclo de vida de startups. 



 

 

 

 

11 Pesquisador 

Pesquisador doutor. Sete anos ajudando startups em 

investimentos e modelo de negócio. Conhecimentos em 

avaliação de desempenho.  

12 
Pesquisador e Ambiente de 

Apoio* 

Pesquisador doutorando. Mais de quatro anos de 

experiência com startup. Experiência com implementação 

de incubadoras, o que requereu conhecimento sobre 

avaliação de desempenho. Coordenador de agência de 

inovação e transferência de tecnologia. Coordenador da 

área de desempenho em um evento internacional. 

Nota: *Decidiu-se por incluir esse respondente, pois é o único participante que apresenta linha de 

estudos na área de desempenho e startups. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Após o convite aos especialistas foi realizado a segunda etapa da pesquisa. 

4.2. Etapa 2: execução do delphi 

 A execução do delphi ocorreu em maio de 2020. Segunda a literatura, geralmente três 

rodadas de interação são suficientes para coletar todas as informações necessárias e chegar a um 

consenso. Porém, da mesma forma que o estudo de Dada e Jagboro (2018), a segunda rodada de 

interação já apresentou a confirmação do framework. Na aplicação do questionário da primeira 

rodada 79% das questões foram asseguradas pelo consenso. 

 Para a análise utilizou-se a técnica de somatório de opiniões. Para cada pergunta fechada 

realizamos o somatório de opiniões de cada item da escala. O consenso somente foi obtido quando 

um item da escala apresentasse mais de 50% das opiniões dos especialistas quando comparado com 

os outros itens. Isso quer dizer que se um item da resposta apresentasse sete ou mais respostas 

iguais, esse item obtinha o consenso. Somente 21% das questões seguiram para a rodada seguinte 

por não se apresentarem consensuais. Para todas as questões não consensuais, da primeira rodada, 

analisamos as respostas abertas. As respostas abertas foram variadas. Para sua análise, compomos 

reuniões entre nós, pesquisadores, em que um de nós atuou como juiz nos casos contraditórios. 

Sendo assim, as 17 questões da primeira rodada foram reformuladas e um novo instrumento de 

pesquisa foi composto. Da mesma forma que anteriormente, todas os itens apresentaram questões 

abertas e fechadas. Como resultado da segunda rodada, todas as 17 questões chegaram ao consenso. 

Na Figura 3 apresentamos a relação entre os itens do framework e as rodadas em que elas foram 

confirmadas. 
Figura 3 – Relação de itens confirmados pelas rodadas 

Aspectos do Framework 

Rodada de 

Validação 

Indutiva 

Mudanças no Framework 

Estratégia 1° rodada Manteve a proposta original. 

Objetivos 1° rodada Manteve a proposta original. 

Momentos - - 

• Ideação 1° rodada Manteve a proposta original. 

• Estruturação 1° rodada Manteve a proposta original. 

• Gestão e Escalabilidade 2° rodada Ordem do momento*. 

• Repouso e Inquietação 2° rodada Ordem do momento*. 

Elementos Importantes - - 

• Estrutura Organizacional 2° rodada 

Alteração dos aspectos de formação de equipes 

de trabalho, autonomia, tomada de decisão e 

formação organizacional. 

• Governança Corporativa 2° rodada 
Alteração nos aspectos de propriedade 

intelectual e formação societária. 

• Financiamento 1° rodada Manteve a proposta original. 



 

 

 

 

• Riscos e Incertezas 1° rodada Manteve a proposta original. 

• Apoio ao Negócio 2° rodada 
Alteração dos aspectos de eventos 

empreendedores. 

• Fatores Críticos de Sucesso 1° rodada Manteve a proposta original. 

Nota: *embora houve divergências na ordem dos momentos, ao final os especialistas concordaram 

em manter a proposta original. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 Com o consenso de todas as questões foi encerrado a etapa 2. Após enviamos um e-mail de 

agradecimento aos especialistas. 

4.3. Etapa 3: Reformulação do Framework 

 Com os dados validados procedemos a reformulação do framework. As adaptações 

sugeridas pelos convidados foram englobadas no nosso quadro analítico. A seguir apresentamos o 

framework final já remodelado. 

5. Framework de concepção, crescimento e desenvolvimento de startups 

As seções anteriores demonstraram que o ciclo de vida das startups, além de serem 

incipientes e inconclusivos, apresentam diversas limitações e carecem de contribuições mais 

profundas que abarquem a complexidade desses negócios. Dentre todas as limitações dos modelos 

convencionais de ciclo de vida, destaca-se a definição de estágios, ou etapas, que não conseguem 

abranger toda a dinâmica das startups. Como medida alternativa, argumentamos que o conceito de 

momentos é mais indicado para se referir a evolução das startups, visto que essa terminologia reflete 

dois principais aspectos: tempo e movimento. 

O termo ‘momento’ (do latim momentum e radicado no verbo movere) corresponde à fração 

de tempo em que ocorre determinadas ações. Essa definição dentro do contexto do ciclo de vida da 

startup reflete duas características: mutabilidade e individualidade. A mutabilidade é a capacidade 

dos negócios inovadores serem flexíveis e adaptativos aos seus ambientes (movimentos). Já a 

individualidade está associada ao respeito ao ritmo de evolução do negócio, sendo que algumas 

startups podem evoluir mais rapidamente do que outras (tempos). Para identificarmos os principais 

momentos das startups, buscamos analisar os estudos anteriores a fim de os identificarmos. Dessa 

forma, obtivemos que as principais investigações (Gaibrath, 1982; Churchill & Lewis, 1983; Block 

& MacMillan, 1985; Kazanjian, 1988 e Passaro, Quinto & Rippa, 2016) abordaram frações 

temporais e movimentos comuns, que são: concepção da ideia, estruturação do negócio, gestão e 

escalabilidade e repouso e inquietação. Abaixo caracterizaremos cada um desses momentos. 

5.1. Relacionando estratégias, objetivos, tempos e movimentos 

 O tópico anterior mostrou que o ciclo de vida das startups está associado com conceito de 

momento. Nesse tópico relacionaremos os momentos à estratégia das startups. Defendemos que a 

sua estratégia se embasa no crescimento de forma repetível, escalável e lucrativo; e ela é a força 

motriz do ciclo de vida. Em outras palavras, a literatura sobre estratégia de crescimento das firmas 

tem sido amplamente discutida nas áreas de economia de empresas e sociologia econômica, por 

autores como Penrose, Coase, Hodgson e Hayek. Por mais que esses autores argumentem que a 

firma cresça com base em diferentes variáveis e visam retornos financeiros positivos, é comum a 

todos eles a noção de evolução do negócio. Percebemos nessas abordagens, que, para a empresa 

poder extrair e maximizar os seus retornos financeiros no curto e longo prazo, é fundamental que 

ela apresente, inicialmente, capacidades, ativos e recursos suficientes para gerar os retornos 

financeiros. Assim como qualquer outro negócio em estágio inicial, as startups também buscam 

constituir suas capacidades, ativos e recursos, visto que eles são insuficientes (Gaibraith, 1982; 

Couto, 2019) para gerar os retornos financeiros. Para reduzir suas deficiências as startups focam em 



 

 

 

 

se desenvolver (Greiner, 1982; Furlan & Grandinetti, 2011; Pugliese, Bortoluzzi & Zupic, 2016) 

antes mesmo de maximizar sua riqueza. Portanto, argumentamos que o foco principal dessas 

organizações é buscar o seu crescimento, para que assim, em segunda ocasião, possam maximizar 

seus retornos financeiros. Por consequência, quando as startups buscam pelo seu crescimento, elas 

apresentam frações temporais similares. Para cada fração temporal verificamos objetivos 

específicos comuns que impulsionam as suas ações. No tópico seguinte abordaremos as frações 

temporais e as ações das startups 

5.2. Caracterizando cada momento 

 No tópico anterior estabelecemos a lógica do ciclo de vida das startups, ou seja, 

relacionamos a estratégia, objetivos, tempos e movimentos. Nessa seção, portanto, apresentaremos 

detalhadamente os momentos: explicaremos a relação entre as frações temporais (ideação, 

estruturação, gestão e escalabilidade e repouso e inquietação) e ações dos empreendedores. A nossa 

argumentação principal é que: em cada fração temporal, o empreendedor se deparará com objetivos 

principais, decorrente da busca pelo crescimento organizacional (estratégia), que o farão agir 

(movimento) dentro de contextos pré-determinados (elementos mais importantes). 

5.2.1. Ideação 

 O período da ideação foi constituído embasado nas duas primeiras etapas de Passaro, Quinto 

e Rippa (2016), ideação e intenção, em que o empreendedor gera e desenvolve potencial ideia e 

objetiva validá-la para transformá-la em negócio. O empreendedor, portanto, gasta maior parte do 

tempo na concepção do produto com base nas percepções mercadológicas, composição da equipe e 

esforços pontuais são realizados para obter algum tipo de financiamento inicial. Para isso, necessita 

de recursos técnicos e de rede e conta com a criatividade, intuição e experiência prévia. Como o 

foco principal desse período está na compreensão do mercado e do produto, muitos outros aspectos 

gerenciais são subdesenvolvidos. Como exemplo, a estrutura organizacional, estilo de comando e 

modelo de negócio são informais e presentes somente na mente do empreendedor. Não há indícios 

de mecanismos de governança. A busca por informações, nesse momento, ocorre pelas redes de 

contato e pela experiência acumulada do empreendedor. A participação em eventos e programas, 

como Startup Weekend, Startup Village, Hack Town, Bootstrapping Sebrae etc., podem ajudar o 

empreendedor em obter informações sobre produto e gestão. Em alguns casos, empreendedores 

podem buscar o auxílio de incubadoras ou aceleradoras de empresas, mas não é regra. Devido aos 

altos riscos inerentes ao negócio e a empresas (operacionais e de gestão) a busca por financiamento 

é dificultada. Na maioria dos casos o empreendedor se vale daquelas pessoas diretamente 

vinculados ao seu círculo pessoal, como amigos e familiares (bootstrap), ou crowdfunding. Na 

maioria das vezes, as startups são tidas como fonte de renda secundária, uma vez que os seus 

fundadores ainda desenvolvem atividades econômicas paralelas. Salvo exceções, pode haver 

investidores anjos. Por fim, os fatores críticos mais importantes desse momento são aqueles os 

relacionados ao indivíduo, ou seja, referem-se ao (s) empreendedor (es), como experiência em 

gestão, liderança, gênero, idade e motivação; e ambientais, que se associa aos fatores externos à 

organização como suporte governamental, dinâmica do ambiente, tecnologia do setor, nível de 

concorrência e outros. 

5.2.2. Estruturação 

 O período da estruturação está embasado nas etapas de concepção, desenvolvimento e 

comercialização de kazanjian (1988); conclusão do conceito e teste do produto, conclusão do 

protótipo e primeiro financiamento de Block e MacMillan (1985); prova do protótipo, modelo de 

comercialização de Giabrath (1982); e existência e sobrevivência de Churchill e Lewis (1983). 



 

 

 

 

Nesse momento, o empreendedor foca suas atividades em três objetivos principais: (i) desenvolver 

o protótipo do produto com base na viabilidade técnica e comercial; (ii) estruturar a equipe técnica 

e comercial do produto; e (iii) buscar por recursos financeiros. O período de estruturação ocorre 

quando esforços são efetivados a fim de organizar a atividade principal da startup, uma vez que as 

atividades do negócio começam a se tornar mais complexas. A visão gerencial, portanto, ganha 

maior notoriedade, visto que ela possibilita o crescimento da empresa ao longo prazo. Além do 

enfoque na necessidade de validação técnica e comercial do produto/protótipo, esforços são 

dispendidos para estruturar esses processos, principalmente na formação de equipes com mão-de-

obra especializada. Nesse momento a estrutura organizacional é enxuta e ágil (com base em 

metodologias ágeis), porém organizada de maneira funcional e não há nenhum mecanismo de 

governança corporativa, seja na busca por patentes e formação societária (em alguns casos a 

formação societária ocorre, porém, devido as exigências externas como financiadores e ambientes 

de inovação). O empreendedor ainda é central e ele e a startup são um só. Há movimentos em busca 

da formalização de processos operacionais e contábeis, mesmo que esses processos apresentem o 

mínimo necessário. Como os recursos financeiros são escassos e provenientes do próprio círculo 

do empreendedor, ele gasta mais tempo na busca de financiamento externo, como recursos não 

reembolsáveis, anjos, capital semente e love Money. Nesse momento, os empreendedores se valem 

de suas redes de contatos (ou de terceiros) para obter recursos. Também utilizam suas redes para 

obter algum tipo de mentoria com enfoque em mercado e produto/serviço, o que reduz certos riscos 

operacionais.  Nesse aspecto, o risco de gestão permanece alto, uma vez que os investimentos no 

negócio, por parte do empreendedor, são maiores. Nesse aspecto, os riscos com stakeholders e do 

setor começam aparecer. Por último, os fatores críticos individuais e grupais são mais fortes, embora 

os fatores organizacionais e ambientais também sejam importantes. 

5.2.3. Gestão e escalabilidade 

 O período da gestão e escalabilidade está alicerçado nas etapas de crescimento de kazanjian 

(1988); expansão de Passaro, Quinto e Rippa (2016); conclusão dos testes iniciais, teste de mercado, 

começo da produção, indicadores de vendas, primeira ação competitiva, novo design e mudanças 

de preço de Block e MacMillan (1985); crescimento natural de Giabrath (1982); e decolagem de 

Churchill e Lewis (1983). São dois objetivos desse período: (i) maximizar a riqueza da empresa; e 

(ii) profissionalizar a gestão da empresa. A startup encontra-se nesse período quando seu produto 

inovador já ingressou no mercado, está na transição dos consumidores de ‘maioria inicial’ à 

‘maioria tardia’, e já superou o primeiro grande desafio dos produtos inovadores (Moore, 2014). 

Portanto, torna-se necessário profissionalizar a gestão, para que a organização consiga corresponder 

as demandas ambientais. A estrutura organizacional ainda é enxuta e visa ser ágil, porém há 

delimitação de processos com possíveis tomadores de decisões. Nesse momento, o empreendedor 

começa a deixar de ser o ponto central da empresa, e ela ganha identidade própria a fim de ter um 

crescimento sustentado. Aspectos da governança corporativa já são mais visíveis, ou seja, há 

formalização de processos de produção, contábeis, financeiros e de gestão, controles e 

monitoramento de atividades e planejamento formal da organização. No entanto, a proteção da 

propriedade intelectual ainda não é uma preocupação da gestão da empresa. Geralmente esse início 

de governança advém da necessidade captação de recursos financeiros como venture capital. Para 

que a startup possa ser alavancada por esse tipo de modalidade de investimento, geralmente é 

necessário a contrapartida acionária, em que o fundo de investimento adquire participação 

minoritária no negócio. Como esperado, os riscos envolvendo esse momento são aqueles 

provenientes da gestão e dos stakeholders, embora os riscos operacionais sejam permanentes. Outro 

aspecto importante dessa etapa é que, por mais que a empresa vise a maximização das riquezas, ela 

busca sacrificar os possíveis lucros acima do mercado para obter aumento da receita (maior 



 

 

 

 

participação de mercado). No caso em que a startup tenha se valido de instalações como incubadoras 

e acelerados, elas podem possivelmente buscar se instalar em parques e polos tecnológicos. Por 

último, o fator organizacional é a mais crítica desse momento.  

5.2.4. Repouso e inquietação 

 O período de repouso e inquietação está relacionado com a estabilidade de kazanjian (1988); 

manobras estratégicas de Giabrath (1982); e maturidade de Churchill e Lewis (1983). Nesse 

período, a startup está mais estabilizada e se aproxima das grandes e médias corporação. Seus 

objetivos são: (i) consolidar e manter os retornos financeiros constantes e proporcionais aos retornos 

da indústria (repouso); e (ii) diversificar seus produtos, pois percebem que o produto principal da 

empresa pode caminhar, mais rápido do que imaginavam, para o declínio (inquietação). Por 

consequência, os esforços da organização são direcionados à conclusão desses objetivos, como, por 

exemplo, maior investimento deslocado para o P&D&I na busca de atualização da tecnologia 

desenvolvida, e compreensão mais detalhada do consumidor, assim como a abertura de capital se 

torna fundamental para obtenção de recursos financeiros para os investimentos. No entanto, 

diferentemente dos períodos iniciais, nessa ocasião a empresa já está desenvolvida e chegando a 

sua fase final como startup. A estrutura organizacional pode variar para diversas configurações. 

Observa-se também que a gestão da empresa é executada por meio de matrizes de equipes altamente 

especializados e algum aspecto burocrático pode ser visível. O empreendedor e o negócio são 

separados, e o enfoque da organização é desenvolver outras inovações (economia de escopo). O 

mecanismo de gestão se pauta na incrementação da governança adotada anteriormente, deixando-a 

mais robusta e aproximada às diretrizes da governança corporativa. No entanto a questão sobre 

patentes ainda é um problema. Como empresa já se encontra mais consolidada no mercado do que 

anteriormente, a startup pode partir para sua abertura em bolsa de valores, como modalidade de 

investimento de Private Equity e/ou IPO. Isso ocorre à medida que a empresa já apresenta lucros 

significativos e necessita de investimentos para diversificar seus negócios. Em alguns casos, a 

empresa migra para sua estrutura própria, podendo deixar os parques e polos tecnológicos, porém 

não é regra.  Todos os riscos são associados à gestão e ao stakeholders da startup, porém os riscos 

ambientais são bem mais fortes que os operacionais. Por fim, os fatores críticos organizacionais e 

ambientais são observados nesse momento, visto que se refere mais ao negócio e suas relações com 

o setor.  

5.3. Síntese do framework de concepção, crescimento e desenvolvimento de startups 

 Com o intuito de sintetizar os aspectos apresentados acima, apresentamos o framework 

validado sobre o ciclo de vida das startups. Para isso desenvolvemos a Figura 4, abaixo.  
Figura 4 – Ciclo de vida das startups 

 
Nota: *não é regra. 

Fonte: elaborado pelos autores. 



 

 

 

 

  

A Figura 1 apresenta, portanto, de maneira resumida, o ciclo de vida das startups, 

considerando, para isso, os elementos críticos do seu negócio. Em outras palavras, como o passar 

do tempo (frações temporais), seta horizontal, as startups desenvolvem suas ações (movimentos) 

para conseguir concluir seus objetivos. Essas ações, portanto, ocorrem em seus elementos críticos, 

seta vertical, transformando, com o tempo, a estrutura organizacional, a governança, o 

financiamento, o apoio aos negócios, os fatores críticos de sucesso e os riscos e incertezas. Assim 

que esse conjunto de ações permitem alcançar os objetivos daquele momento, novos objetivos 

emergem até o ponto que a organização deixa de ser uma startup e alcance o status de média ou 

grande corporação. Além disso, à medida que os objetivos são alcançados a estratégia de 

crescimento da startup vai sendo concluída, dando espaço para a estratégia de maximização da 

riqueza. Por fim, todo esse processo reflete a mutabilidade desses negócios, associadas, diretamente, 

com a sua individualidade, ou seja, o seu próprio ritmo de crescimento e desenvolvimento. 

6. Considerações Finais 

O objetivo deste trabalho consistiu em desenvolver um framework, que apresentasse 

nascimento, crescimento e desenvolvimento das startups ao longo do tempo, considerando o 

contexto de um país emergente. Para a sua construção, consideramos quatro diferentes momentos, 

em que a cada um deles abordou uma fração de tempo (ideação, estruturação, gestão e 

escalabilidade e repouso e inquietação) relacionado a conjunto de determinadas ações (movimentos) 

dentro de elementos que caracterizam a especificidade das startups. 

Portanto, essa pesquisa contribui teoricamente de três formas. Primeiro associa a teoria do 

ciclo de vida ao conceito de momento. Essa junção permite que a análise do ciclo de vida das 

startups seja analisada sob aspectos de ações, objetivos e temporalidade, diferenciando-se dos 

demais modelos de ciclo de vida, além de permitir maior dinamicidade e singularidade a esses tipos 

de negócios. Segundo, inseri variáveis importantes no entendimento teórico das startups, uma vez 

que relaciona ao ciclo de vidas os elementos de estrutura organizacional, governança corporativa, 

financiamento, apoio aos negócios, fatores críticos de sucesso e riscos e incertezas. Destacamos que 

esse aspecto ainda não foi verificado na literatura. Terceiro, amplia a discussão sobre modelos de 

ciclo de vida ao contexto de organizações de países emergentes, possibilitando, com isso, a busca 

por generalizações. 

 Como contribuição gerencial, apresentamos uma possível ferramenta de gestão às startups, 

investidores, ambientes de inovação e demais stakeholder. A utilização desse ciclo de vida como 

instrumento de gestão proporciona as essas empresas prever seus momentos mais importantes. Não 

menos que importante, esse ensaio também contribui para a sociedade de duas formas: auxiliando 

na gestão dessas organizações, diminuindo a probabilidade de fracasso dessas empresas; e 

possibilitando a realização de políticas públicas voltadas para as startups. 

No entanto, esse ensaio se limita a validação indutiva (teórica). Estimulamos a validação 

empírica, por meio de aplicação de questionários e utilização de ferramentas estatísticas. Como 

proposições de estudos futuros apontamos a necessidade de verificar esse framework 

empiricamente, ou seja, por meio de estudos de caso. 

Referências 

100 Open Startups. Ranking 100 Open Startups 2019. Recuperado de < 

https://www.openstartups.net/>. 

ABStartup (2020). Crescimento das Startups: veja o que mudou nos últimos cinco anos!. 

Recuperado de < https://abstartups.com.br/crescimento-das-startups/>. 



 

 

 

 

Antunes, L. G. R., Vasconcelos, F. F., de Oliveira, C. M., & Corrêa, H. L. (2021). Dynamic 

framework of performance assessment for startups. International Journal of Productivity and 

Performance Management. 

Bacon, C. J., & Fitzgerald, B. (2001). A systemic framework for the field of information systems. 

ACM SIGMIS Database: the DATABASE for Advances in Information Systems, 32(2), 46-67. 

Bergek, A & Norrman, C. (2008). Incubator best practice: A framework. Technovation, 28 (1), p. 

20-28. 

Blank, S., & Dorf, B. (2020). The startup owner's manual: The step-by-step guide for building a 

great company. John Wiley & Sons. 

Block, Z., & MacMillan, I. C. (1985). Milestones for successful venture planning. Harvard Business 

Review, 63(5), 184. 

Bouncken, R.B., Reuschl, A.J. (2018). Coworking-spaces: how a phenomenon of the sharing 

economy builds a novel trend for the workplace and for entrepreneurship. Rev Manag Sci 12, 

317–334. 

Burnett, H. H. M & McMurray, A. J. (2008). Exploring business incubation from a family 

perspective: how start-up family firms experience the incubation process in two Australian 

incubators. Small Enterprise Research, 16 (2), p. 60-75. 

Churchill, N. C., & Lewis, V. L. (1983). The five stages of small business growth. Harvard business 

review, 61(3), 30-50. 

Couto, M. H. G. (2019). Análise do Ciclo de Vida das Startups: características, agentes e riscos 

associados. Dissertação de mestrado apresentado a Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo, Brasil. 

Cumming, D., & Johan, S. (2009). Venture Capital and Private Equity Contracting: An 

International Perspective. Burlington: Elsevier. 

Dada, J. O., & Jagboro, G. O. (2018). A framework for assessing quantity surveyors’ competence. 

Benchmarking: An International Journal. 25 (7), 2390-2403. 

Fisher, G., Kotha, S., & Lahiri, A. (2016). Changing with the times: An integrated view of identity, 

legitimacy, and new venture life cycles. Academy of Management Review, 41(3), 383-409. 

Furlan, A. & Grandinetti, R. (2011). Size, relationships and capabilities: a new approach to the 

growth of the firm, Human Systems Management, Vol. 30 No. 4, pp. 195-213. 

Gaibraith, J. (1982). The Stages of Growth, Journal of Business Strategy, 3(1), pp. 70 – 79. 

Grando, N. (2012). Empreendedorismo inovador: como criar start-ups de tecnologia no Brasil. (1 

ed.). São Paulo: Évora. 

Greiner, L. E. (1982). Evolution and revolution as organizations grow. Harvard business review, 

76(3), 55-64. 

Grimaldi, R. & Grandi, A. (2005). Business incubators and new venture creation: an assessment of 

incubating models. Technovation, 25 (2), p. 111-121. 

Guba, E. G. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. Ectj, 29(2), 

75-91. 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. (2019a). Governança corporativa para startups & 

scale-ups. São Paulo: Ibgc. 

Kazanjian, R. K. (1988). Relation of dominant problems to stages of growth in technology-based 

new ventures. Academy of management journal, 31(2), 257-279. 

Lefebvre, V. M; Raggi, M; Viaggi, D; Sai-Ljungstrom, C; Minarelli, F; Kuhne, B & Gelllynck, X. 

(2014). SMEs' Preference for Innovation Networks: A Choice Experimental Approach. 

Creativity and Innovation Management, 23(4), 415-435. 

Moore, G. A. (2014). Crossing the chasm. (3rd ed.). Rio de Janeiro: Haper Business. 



 

 

 

 

Mulligan, P. (2002). Specification of a capability-based IT classification framework. Information 

& Management, 39(8), 647-658. 

Nouri, F. A., Nikabadi, M. S., & Olfat, L. (2019). Developing the framework of sustainable service 

supply chain balanced scorecard (SSSC BSC). International Journal of Productivity and 

Performance Management, 68(1), p.148-170. 

Núñez, L.G. (2007). The process and problems of business Start-Ups. Pensamiento y Gestión: 

Revista de la División de Ciencias Administrativas de la Universidad del Norte, 22, 232-255. 

Okoli, C., & Pawlowski, S. D. (2004). The Delphi method as a research tool: an example, design 

considerations and applications. Information & management, 42(1), 15-29. 

Passaro, R., Quinto, I., & Rippa, P. (2016). The start-up lifecycle: an interpretative framework 

proposal. In: RSA AiIG, Bergamo, Italy. 

Parker, S.C. (2006). Learning about the unknown: How fast do entrepreneurs adjust their 

beliefs?.Journal of business venturing, 21(1), 1-26. 

Phelps, R., Adams, R., and Bessant, J. (2007). Life cycles of growing organizations: A review with 

implications for knowledge and learning. International Journal of Management Reviews, 9(1), 

1-30. 

Pugliese, R., Bortoluzzi, G., & Zupic, I. (2016). Putting process on track: empirical research on 

start-ups’ growth drivers. Management Decision, 54(7), PP.1633-1648. 

Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to 

Create Radically Successful Businesses. Nova York: Leya. 

Ripsas, S., Schaper, B. & Troger. S. (2015), A startup cockpit for the proof-of-concept, Handbuch 

Entrepreneurship, 

Ripsas, S., & Tröger, S. (2014). Deutscher Startup Monitor# DSM. KPMG AG. 

Santisteban, J., & Mauricio, D. (2017). Systematic literature review of critical success factors of 

information technology startups. Academy of Entrepreneurship Journal, 23(2). 

Schmidt, R. C. (1997). Managing Delphi surveys using nonparametric statistical techniques. 

decision Sciences, 28(3), 763-774. 

Smilor, R. W. & Gill, M. D. (1986). The New Business Incubator: Linking Talent, Technology. 

Capital, and Know-how. Lexington Books. 

Stevenson, H., Roverts, J. & Grousbeck, I. (1994). New Business Ventures and the Entrepreneur, 

Irwin, Boston. 

Tsai, S. D., & Lan, T. T. (2006). Development of a startup business—A complexity theory 

perspective. National Sun Yat-Sen University, Kaohsiung, Taiwan. 

Wen-Hsiang L., & Chiu-Ching L. (2015). Constructing business incubation service capabilities for 

tenants at post-entrepreneurial phase. Journal of Business Research, 68, 2285-2289. 

 



 

 

 

 
Mapa Empresarial de Sucesso de Pequenas Empresas 

 
Alexandre Farias Albuquerque 

UFMS/CPTL – alexandre.farias@ufms.br  

Edmundo Escrivão Filho 

UNICEP São Carlos - edmesfi@gmail.com  

Paulo Sérgio Miranda Mendonça 

FEA-RP/USP - paulomiranda@usp.br  
 

Resumo: O objetivo do artigo é apresentar os fatores de sucesso da pequena empresa 

sistematizados a partir de um mapa representativo da dinâmica empresarial. Assim, apresenta 

a pequena empresa como uma categoria de estudo diferente da grande empresa e, por isso, 

exige princípios, técnicas e modelos administrativos adequados à sua realidade. O artigo faz 

um levantamento dos fatores determinantes do sucesso da pequena empresa relacionado ao 

seu ciclo de vida. O ensinamento principal tirado com a elaboração do mapa é a de que 

nenhum fator isoladamente pode explicar o sucesso ou a mortalidade precoce das pequenas 

empresas. Os fatores relacionados ao dirigente, à empresa e ao ambiente empresarial são 

interdependentes e contribuem para o sucesso ou insucesso empresarial. Outro ensinamento é 

que o fator de sucesso mais citado na literatura, o planejamento/plano formal, é pouco 

compreendido e gere resultados conflitantes entre as pesquisas realizadas.  

Palavras-chave: pequena empresa, sucesso, mortalidade, mapa empresarial. 
 

1 Introdução 

O papel social e econômico das pequenas empresas é reconhecido em todo mundo. 

São vistas como máquinas do crescimento econômico, incubadoras de inovação e a solução 

para décadas de persistente desemprego (CARTER; AUKEN, 2006; ESCRIVÃO FILHO, et. 

al., 2017; GYIMAH; LUSSIER, 2021; MORRISON; BREEN; ALI, 2003). No Brasil, as 

micro e pequenas empresas (MPEs) representam 99% dos negócios brasileiros, respondem 

por 30% de tudo que é produzido no país e são responsáveis por 55% dos empregos gerados 

(MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2020).  

Apesar da relevância das pequenas empresas, o índice de mortalidade nesse segmento 

continua alto, gerando grandes perdas para a sociedade. Pequenas empresas (MEI, ME, EPP) 

constituídas em 2010, 2011 e 2012 tiveram uma taxa de sobrevivência em 2 anos de 76% 

(2010) 75% (2011) e 76% (2012), respectivamente (SEBRAE, 2016). Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 37,6% das empresas nascidas em 2014 – 

207,5 mil do total de 551,3 mil – conseguiram permanecer no mercado cinco anos depois, em 

2019. Conforme a pesquisa, há uma correlação entre a permanência no mercado e o tamanho 

das empresas e quanto maior o porte da companhia, maior é a taxa de sobrevivência (O 

TEMPO, 2021). A alta taxa de mortalidade das pequenas empresas não é um fenômeno 

exclusivamente brasileiro (ALBUQUERQUE, 2013; BAIDOUN et. al., 2017). 

Na medida em que as pequenas empresas não são bem sucedidas, elas deixam de 

contribuir para o bem-estar do local em que estão inseridas, não gerando empregos, nem 

introduzindo inovações e desestimulando o crescimento econômico, isto é, deixam de exercer 

sua função social e econômica na comunidade municipal. Apesar da alta taxa de 

empreendedores iniciais, o percentual de novas empresas que não sobrevivem ainda é alto 

(NAKAHATA; TEIXEIRA, 2014) 
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Por essa razão, os pesquisadores continuam estudando os fatores que contribuem para 

o sucesso ou fracasso empresarial (ALBUQUERQUE, 2013; ARAÚJO; MORAIS; 

PALDOLFI, 2019; COUTO et. al., 2017; ESCRIVÃO FILHO, et. al., 2017; GYIMAH; 

LUSSIER, 2021; GYIMAH; APPIAH; LUSSIER, 2020; LUSSIER, 1996; LUSSIER; 

PFEIFER, 2001; LUSSIER; HALABI, 2010; MINELLO; SCHERER, 2014; RODRIGUES; 

MELO; LOPES, 2016). O propósito dos estudos é oferecer aos seus dirigentes o 

conhecimento necessário para gerenciá-las de forma eficaz, como também, auxiliar governos 

e instituições públicas/privadas de fomento na formulação de políticas de apoio à 

sobrevivência e fortalecimento das pequenas empresas. 

Normalmente, o sucesso e o fracasso são estudados simultaneamente, pois existem 

aspectos que estão relacionados à possibilidade de êxito e inversamente ao fracasso 

(MACHADO; ESPINHA, 2005). Portanto, o propósito foi identificar fontes sobre sucesso de 

pequenas empresas, mas muitas vezes a fonte se apresenta indissociável do insucesso. 

Todavia, a literatura sobre os fatores determinantes do sucesso é limitada e, 

excepcionalmente, consideram o ciclo de vida das pequenas empresas. Além do mais, muitos 

pesquisadores têm suas próprias explicações sobre as razões do sucesso ou fracasso, com 

baixa construção de um consenso entre a comunidade acadêmica da área (ALBUQUERQUE; 

ESCRIVÃO FILHO, 2017; ALBUQUERQUE et. al., 2021; HALABI; LUSSIER, 2014). 

O objetivo do artigo é apresentar um esquema representativo com os principais fatores 

determinantes do sucesso empresarial, isto é, o mapa empresarial de sucesso. O mapa é um 

instrumento metodológico para compreensão da realidade, que sugere e indica limites para o 

entendimento da ação do dirigente da pequena empresa. Também procura responder as 

seguintes indagações: Como categorizar os fatores de sucesso de pequenas empresas? Em que 

fase do ciclo de vida das pequenas empresas os fatores mudam de importância? Quais as 

oportunidades para futuras pesquisas sobre o tema? 
 

2 Ciclo de Vida Organizacional 

Os estudos sobre o ciclo de vida organizacional (CVO) ajudam a distinguir a pequena 

da grande empresa, mesmo sabendo que nem todos os estudos estão focados nos primeiros 

estágios, ou seja, nas empresas pequenas. Logo, presume-se que os estudos sobre o ciclo de 

vida podem esclarecer aspectos úteis para a Administração (ESCRIVÃO FILHO, 2006), até 

agora pouco abordados, principalmente, aqueles relacionados aos fatores de 

sucesso/mortalidade de pequenas empresas (ALBUQUERQUE et. al., 2018; ESCRIVÃO 

FILHO et. al., 2017, 2021). 

Os estágios iniciais, característicos do ciclo de vida das pequenas empresas são quatro 

(ADIZES, 1990, 1997, 1998; ALBUQUERQUE, 2013; ALBUQUERQUE, et. al., 2019; 

CHURCHILL; LEWIS, 1983; GALBRAITH, 1982; GREINER, 1972, 1998; MILLER; 

FRIESEN, 1984; O´NEIL; SAUNDERS; HOFFMAN, 1987; PASCHEN, 2017; PRIMC et. 

al., 2020; QUINN; CAMERON, 1983; SCOTT; BRUCE, 1987; STEINMETZ, 1969): estágio 

zero (gênesis), estágio 1 (existência), estágio 2 (sobrevivência) e estágio 3 (crescimento). É 

nos estágios iniciais, nos primeiros anos de vida, que as pequenas empresas tendem a encerrar 

suas operações (ALBUQUERQUE, 2013; ALBUQUERQUE, et. al., 2019; MACHADO; 

ESPINHA, 2005, 2007; STOREY, 2011; STROTMANN, 2007), não conseguindo chegar ao 

estágio 2 (sobrevivência) (ALBUQUERQUE, 2016). 

O estágio zero (gênesis) é o de preparação para abertura da empresa. É uma aspiração 

do proprietário-dirigente que tem uma ideia de negócio e enxerga a possibilidade de 

satisfazer uma necessidade ou desejo do mercado-alvo. 

 



 

 

 

 

O estágio 1 (existência) marca o início da luta para obtenção de consumidores e 

produção de resultados pela pequena empresa. É um teste de mercado para o produto 

concebido. 

A chegada ao estágio 2 (sobrevivência) implica que a empresa demonstrou viabilidade 

econômica. A empresa tem clientes e eles estão satisfeitos com o produto e a geração de 

caixa começa a ficar equilibrada. Nesse estágio, o dirigente terá que tomar uma decisão 

importante: se permanece no estágio atual sem grandes investimentos de tempo e capital ou 

se faz a opção pelo crescimento em tamanho e/ou rentabilidade e parte para o próximo 

estágio. 

No estágio 3, o crescimento pode ser em rentabilidade (3a) e/ou em tamanho (3b). No 

estágio 3a, a empresa já alcançou o sucesso econômico (ganha lucros regulares ou acima da 

média) e continua competitiva, podendo permanecer nesse estágio indefinidamente. No 

estágio 3b, a empresa se consolida e direciona os recursos para o crescimento. A tarefa 

principal é manter o negócio atual rentável e descobrir novas oportunidades de negócio para 

sustentar o crescimento (ALBUQUERQUE et. al., 2018; ESCRIVÃO FILHO et. al., 2017).  

A cada estágio há uma mudança marcante nas características da empresa, 

consequentemente, os fatores que irão contribuir para o sucesso em cada um dos estágios do 

ciclo de vida também irão mudar. Tomando como exemplo o fator de sucesso “planejamento 

formal”, esta atividade aumenta gradualmente de importância na medida em que a empresa 

cresce, e é fundamental a partir do estágio de crescimento (3) (ALBUQUERQUE, 2013; 

ESCRIVÃO FILHO et. al., 2017; CHURCHILL; LEWIS, 1983; PERRY, 2001), quando tem 

o papel não só de pensar o futuro e definir antecipadamente o que deve ser feito, mas é uma 

ferramenta administrativa eficaz de coordenação e controle. 

Para Terence, Perussi Filho e Escrivão Filho (2011, p.11) à medida que e na medida 

em que a empresa evolui ao longo do ciclo de vida organizacional, “crescem, gradativamente, 

a formalização, a sistematização, a análise e a racionalidade na criação de estratégias, 

revelando um caráter mais deliberado”. 

Enfim, compreender os estágios do ciclo de vida da pequena empresa, ajuda a 

melhorar a compreensão da importância de cada fator de sucesso/mortalidade no momento do 

encerramento da pequena empresa. A importância dos fatores varia de um estágio para outro. 

 

3 Fatores de sucesso: uma visão geral 

As MPEs tendem ao encerramento, principalmente, nos primeiros anos de vida 

(ALBUQUERQUE, 2013; LUSSIER; PFEIFER, 2001; MACHADO; ESPINHA, 2005, 2007; 

STROTMANN, 2007), gerando grandes perdas de natureza financeira, social, psicológica e 

muitas vezes, nos laços familiares aos envolvidos no empreendimento. 

Uma das dificuldades para a realização de estudos sobre o sucesso e/ou mortalidade 

de empresas é a falta de um banco de dados que organize detalhadamente as informações 

para pesquisas nessa área (ALBUQUERQUE; ESCRIVÃO FILHO, 2011). Outra dificuldade 

é a falta de um entendimento uniforme sobre os termos sucesso e/ou fracasso (ESCRIVÃO 

FILHO et. al., 2017; HALABI; LUSSIER, 2014). 

De maneira geral, os fatores que levam uma empresa ao sucesso apresentam uma 

classificação geral: fatores relacionados ao dirigente, à empresa e ao ambiente 

(ALBUQUERQUE; ESCRIVÃO FILHO, 2011, 2012, 2017; GRAPEGGIA et al, 2008; 

MACHADO; ESPINHA, 2005) (Quadro 1). 

 

 



 

 

 

 

Categoria dirigente Categoria empresa Categoria ambiente 

1. Características 

individuais; 

2. Competências gerenciais 

(CHA); 

3. Experiência no setor de 

negócio e gerencial; 

4. Laços sociais; 

5. Nível educacional e 

formação continuada. 

1. Composição societária; 

2. Estrutura organizacional; 

3. Fatores relacionados às 

áreas funcionais; 

4. Inovação; 

5. Planejamento e plano de 

negócio. 

1. Acesso a financiamento; 

2. Aconselhamento 

profissional; 

3. Carga tributária; 

4. Clientes, fornecedores e 

concorrência; 

5. Condições econômicas. 

 

Quadro 1 – Categorização dos Fatores de Sucesso 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Os fatores relacionados ao dirigente, à empresa e ao ambiente, correspondem, 

respectivamente: as características individuais, modo de agir, competências e motivação do 

dirigente; às características organizacionais e à gestão dos recursos das áreas funcionais; e às 

forças conjunturais que influenciam a gestão da empresa, consequentemente, seu desempenho 

(ESCRIVÃO FILHO et. al., 2017). 
 

4 Mapa empresarial de sucesso 

A importância da representação organizacional na forma de um mapa está em que, por 

meio dela, se consegue enxergar os principais aspectos presentes na organização e seus 

possíveis inter-relacionamentos. A representação ajuda a evitar a parcialidade característica 

da visão superespecialista de um fator isolado e compreender a dinâmica organizacional. 

No entanto, grande parte dos modelos apresentados na Teoria Administrativa é 

idealizada como uma representação fiel da realidade em lugar de ser utilizada para interpretá-

la. Isso porque o conceito de modelo carrega uma visão concreta, objetivista do fenômeno 

organizacional. A confusão que se forma a partir daí é de que o modelo seja a própria 

realidade, e não uma representação simplificada desta (ESCRIVÃO FILHO et. al., 2005). 

Max Weber construiu um instrumento metodológico que denominou de tipo-ideal. A 

palavra “ideal” não expressa nenhum juízo de valor, isto é, que seja melhor ou mais 

apropriado do que outro. A construção do “tipo-ideal” trabalha com algumas dimensões de 

um fenômeno social, e procura caracterizá-las (ESCRIVÃO FILHO, 1995). Trata-se de um 

modelo conceitual puro, construído para fins de pesquisa, para servir, não como reprodução 

da realidade, mas sim como um instrumento de orientação para o estudo de um fenômeno 

real. 

Roberto Da-Matta observa, tal como o tipo-ideal weberiano, que a representação não é 

a realidade, ela apenas orienta o pesquisador (DaMATTA, 1986, p.12): 

 “...quando vamos a um dado lugar, em exploração, o nosso modo de 

andar naquele local, e de desvendá-lo enquanto coisa real (...), 

depende de nossa relação com um mapa que é preciso traduzir, 

entender, interpretar. Sem o mapa não acharíamos o tal lugar com 

seus tesouros, mas ele não é de modo algum um texto fixo ou um 

código que representa a realidade de forma determinativa. De fato, 

como aprendemos com os antigos exploradores, a virtude do mapa, 

como da partitura, está apenas em sugerir e indicar os limites. O resto 

quem faz é o nosso desejo de explorar, é o nosso afã de descobrir, é a 

nossa vontade de percorrer o mapa, tornando-o concreto e visível”. 



 

 

 

 

O desenho apresentado na Figura 1 procura englobar os fatores de sucesso a partir da 

sistematização realizada pelos estudiosos do tema (ALBUQUERQUE; ESCRIVÃO FILHO, 

2017; ESCRIVÃO FILHO et. al., 2017, 2021; GUERRA; TEIXEIRA, 2010; LUSSIER, 

1996; LUSSIER; PFEIFER, 2001; LUSSIER; HALABI, 2010; MACHADO, ESPINHA, 

2005, 2010; PASCOTTO; MACHADO, 2006). 

A proposição neste artigo é iniciar e indicar uma direção possível para o melhor 

entendimento da atuação dos fatores de sucesso. A dificuldade é que os autores apontam 

diferentes fatores de sucesso o que deixa o leitor desorientado; na verdade, os autores estão 

corretos ao tratar dos fatores, mas estão trabalhando com referenciais de contexto diferentes 

entre si. A proposição aqui de incluir os estágios do ciclo de vida das organizações é para 

esclarecer as diferenças de contexto, em nosso caso, de estágios. A atenção aos estágios 

iniciais é proposital dado sua relevância à pequena empresa. Novamente, neste artigo expõe 

uma ideia, trabalhos futuros são necessários para explorar a ideia. O Mapa Empresarial de 

Sucesso é um esforço de transformar o entendimento de fatores de sucesso isolados para o 

entendimento dos fatores contextualizados nos estágios do ciclo de vida. 

 
 

 
 

 

 

Fatores de sucesso Intensidade nos estágios do CVO 

Categoria Fator Estágio 0 Estágio 1 Estágio 2 

Dirigente Características individuais forte médio médio 

Empresa Planejamento formal fraco médio forte 

Ambiente Carga tributária forte forte médio 
 

Figura 1 – Mapa Empresarial de Sucesso 
Nota: as intensidades são apenas ilustrativas, não há neste exemplo um embasamento de pesquisa 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Exame dos fatores segundo o 

entendimento de estágios 



 

 

  

 

 

Há, no entanto, uma postura diferente em relação ao esquema de representação 

organizacional ser visto como um mapa, e não como um modelo, pois um mapa é apenas uma 

orientação, um esquema de interpretação e, por isso, deve ser usado para entender e traduzir a 

realidade, que é muito mais complexa do que sua representação. O mapa deve ser visto como 

um instrumento metodológico e não como a própria realidade. Ele apenas sugere e indica 

limites para o entendimento da realidade empresarial que exigirá do dirigente da pequena 

empresa, sua experiência, seu conhecimento e seu discernimento para dar vida ao mapa-

papel. 

A vantagem de usar o mapa é que os modelos amplamente utilizados na literatura 

administrativa carregam um viés positivista de objetividade do esquema representativo, 

dando ao papel desenhado o estatuto de verdade absoluta, e rotulando a realidade a algo 

errado que precisa ser corrigido. O modelo enxerga uma relação de causa-efeito no fenômeno 

complexo que é a empresa (ESCRIVÃO FILHO et. al., 2005). O mapa define o processo 

administrativo como uma configuração complexa de fatores que contribuem para o sucesso 

empresarial, orientando a ação administrativa, sem substituir a vivência do dirigente da 

pequena empresa. O mapa visa apresentar: 

▪ As três categorias de fatores de sucesso: dirigente, empresa e ambiente; 

▪ Os três estágios do ciclo de vida empresarial identificados na literatura: gênesis, 

existência e sobrevivência; 

▪ A possibilidade de mudança de importância dos fatores de sucesso ao longo dos estágios 

do CVO em decorrência das especificidades da pequena empresa, como à análise do 

planejamento na seção 4.4; 

▪ A interdependência entre os fatores de sucesso, ao longo da descrição dos fatores. 

Para explicitar a finalidade do mapa, três fatores em cada estágio do ciclo de vida 

serão explorados nesta seção como contribuintes para o sucesso (continuidade) das MPEs. 

Optou-se em explicar até o estágio de sobrevivência (estágio 2), pois a maioria das pequenas 

empresas que encerram suas atividades precocemente não alcança esse estágio. Além dos 

fatores em cada estágio, o fator planejamento, o mais citado na literatura especializada nas 

últimas três décadas, é explorado, isoladamente, na seção 4.4. 

 

4.1 Fatores de sucesso no estágio gênesis 

 São explorados três fatores no estágio zero: experiência no setor de negócio e gestão, 

visão de negócio (Característica Individual), ambos da categoria dirigente e planejamento 

estratégico informal (predominante) da categoria empresa (ALBUQUERQUE et. al., 2016, 

2018; ESCRIVÃO FILHO et. al., 2017). 

 Para Albuquerque (2013) e Escrivão Filho et. al. (2017) a experiência em gestão e no 

setor de negócio é adquirida ao longo do tempo na medida em que a empresa passa de um 

estágio para outro. O processo é simples: o dirigente experimenta, verifica o resultado e 

aprende com os erros e acertos da ação implementada. Muitos dirigentes “vão batendo com a 

cabeça na parede até aprender”. As pesquisas demonstraram que a inexperiência pode trazer 

os seguintes problemas: 

▪ Excesso de confiança, limitando a visão do dirigente para a realidade, levando-o ao 

cometimento de muitos erros por se julgar, muitas vezes, um super-herói dos negócios; 

▪ Falta de vivência para administrar a empresa e a vida pessoal nos momentos de 

dificuldades financeiras, sujando o nome dos familiares na tentativa de salvar o negócio a 

todo custo; 
 



 

 

 
 
 

▪ Relacionamento inadequado com clientes, fornecedores e concorrentes, ocasionando, 

respectivamente, inadimplência, perda de clientes, excesso ou falta de estoque, e ausência 

de parcerias para enfrentar as situações ambientais adversas. 

No setor de vestuário, a pesquisa de Albuquerque (2013, p.155) constatou que as 

escolhas estratégicas de uma das dirigentes que participou da pesquisa, foram sempre guiadas 

pela sua visão de negócio, isto é, pela imagem projetada de uma situação de futuro desejada 

(FILION, 1999). “A entrada no segmento de marcas exclusivas, a ida para o shopping e a 

abertura de uma Maison, são exemplos de estratégias que deram certo e foram balizadas pela 

visão da dirigente”. 

A ausência de planejamento estratégico, predominantemente, informal nessa fase da 

empresa, vai dificultar muito a vida do dirigente da pequena empresa, pois significa que o 

dirigente não reflete sobre a própria empresa e os concorrentes. Parar para pesquisar e obter 

informações, depois refletir e por fim decidir a direção que a empresa deve seguir, não apenas 

com base na intuição e experiência do dirigente, são atividades essenciais para a 

sobrevivência do negócio.  

A direção escolhida pelo dirigente define que setor de negócio ele vai investir, que 

público-alvo vai atender e como vai competir, para não ser apenas mais um no setor, mas se 

diferenciar da concorrência no atendimento das necessidades e/ou desejos do mercado. As 

estratégias ficam armazenadas na mente dos dirigentes, nada é escrito (GOLDE, 1986; 

JULIEN, 1997; LEONE, 1999; ROBBINS; COULTER, 1998). Enfim, a ausência de 

planejamento estratégico informal acarreta em três fatores que limitam a possibilidade de 

sucesso das pequenas empresas: o desconhecimento das características do mercado-alvo, da 

natureza do produto e da concorrência (ALBUQUERQUE et. al., 2016, 2018). 

 

4.2 Fatores de sucesso no estágio de existência 

 No estágio de existência (estágio um), três fatores imprescindíveis ao sucesso são: 

dedicação total a empresa por parte do dirigente (Categoria Dirigente), custo baixo (Categoria 

Empresa) e relacionamento com os fornecedores (Categoria Ambiente) (ALBUQUERQUE 

et. al., 2016, 2018; ESCRIVÃO FILHO et. al., 2017, 2021). 

 A dedicação total a empresa significa que o dirigente necessita abdicar de outras 

atividades não relacionadas à empresa, dedicando-se integralmente ao empreendimento. A 

dedicação caminha junto com a disposição para o trabalho duro, para por a mão na massa, 

realizando qualquer tipo de atividade (compra, venda, recebimento, limpeza, controle de 

estoque, cobrança, entre outras atividades). 

 Para Albuquerque (2013, p.287): 

“Negócio pequeno em estágio inicial é o mesmo que um casal com 

um filho recém-nascido: ninguém substitui os pais, que têm que nutrir 

o bebê e cuidar dele. Criar uma empresa é como pôr um filho no 

mundo, só mesmo a mãe para cuidar dele. Os avós querem ajudar 

quando eles estão alegres, mas quando choram (crises...) é com a mãe. 

Negócio é o mesmo”. 

 Numa micro empresa nunca se tem os recursos e estrutura de um negócio mais 

maduro, mais rico em recursos. Se o negócio é pequeno, é porque a receita é escassa. Se 

existe pouca receita, precisa ter baixo custo e baixa despesa, caso contrário haverá o 

desequilíbrio financeiro, levando a empresa à ruína (ALBUQUERQUE, 2013; ESCRIVÃO 

FILHO et. al., 2017). Essa é a razão de muitos negócios começarem na própria casa do  

 



 

 

 

dirigente, a manutenção dos custos baixos. Portanto, negócio pequeno, muitas vezes, não 

possibilita ao proprietário-dirigente nem delegar o balcão por causa da escassez de recursos 

para contratação. 

O terceiro fator explorado nesse estágio é o relacionamento com os fornecedores, que 

também está ligado à manutenção dos custos baixos, consequentemente ao sucesso das 

MPEs. Dois fatores podem ser destacados: a exigência de valor mínimo ou de quantidade 

mínima de compra e as condições de pagamento (ESCRIVÃO FILHO et. al., 2021). 

A exigência de quantidade mínima de compra pode transformar-se num grande 

problema para a pequena empresa. Normalmente, a quantidade exigida pelo fornecedor ou 

seu representante é superior à capacidade de venda da empresa, e a tendência é gerar excesso 

de estoque. Nesse estágio, a empresa ainda está formando sua carteira de clientes e seu 

capital é limitado para ficar com estoque parado ou fazer liquidação e vender os produtos a 

preço de custo (ALBUQUERQUE, 2013). 

Vale lembrar que a MPE tem reduzido poder de barganha (GUERRA; TEIXEIRA, 

2009; ZACHARAKIS; MEYER; DeCASTRO, 1999) e as relações com a grande empresa são 

assimétricas, que almeja atingir suas metas de vendas ou conceder algum benefício 

(exclusividade), sacrificando a pequena empresa, e aumentando muito sua dependência dos 

fornecedores (CHURCHILL; LEWIS, 1983). 

Para comprar de representantes nos estágios iniciais, é necessário prudência, 

habilidade, capital de giro, grande esforço de vendas, pouca concorrência e mercado 

suficiente para absorver tanto produto. São muitas condições que precisam ser satisfeitas 

(ALBUQUERQUE, 2013; ESCRIVÃO FILHO et. al., 2021). Além do mais, as condições de 

pagamentos dos fornecedores só se tornam adequadas à medida que a pequena empresa se 

desenvolve melhorando sua saúde financeira. 

 

4.3 Fatores de sucesso no estágio de sobrevivência 

 No estágio dois são explorados mais três fatores como contribuintes para a 

continuidade das MPEs: habilidade de liderança (Categoria Dirigente), planejamento 

financeiro formal (Categoria Empresa) e assessoria externa (Categoria Ambiente) 

(ALBUQUERQUE et. al., 2016, 2018; ESCRIVÃO FILHO et. al., 2017, 2021). 

A habilidade do dirigente em liderar é essencial nesse estágio, quando a empresa 

tende a aumentar o número de funcionários, demandando a necessidade de treinamento, 

motivação e melhoria na comunicação com os colaboradores. Quanto mais o dirigente 

comunicar para os funcionários a visão de futuro e objetivos, criando metas e explicando a 

razão de tudo que é pedido (para as pessoas ganharem independência em suas decisões), mais 

ele estará contribuindo para o sucesso da empresa. Se ficar com tudo somente em sua cabeça, 

todos serão dependentes dele, que ficará preso em uma armadilha, sozinho 

(ALBUQUERQUE, 2013). Ele precisa mobilizar as pessoas para realizar o seu sonho, que é a 

criação e operacionalização da empresa. 

O treinamento interno, também ganha importância, pois nem sempre haverá recursos 

suficientes para o treinamento externo especializado. O dirigente realiza o treinamento na 

própria empresa mostrando como: realizar um atendimento diferenciado, solucionar uma 

insatisfação do cliente, montar um produto, elaborar uma proposta de vendas e/ou compras, 

negociar, entre outras possibilidades. 

Outro aspecto relacionado ao exercício da liderança é o turnover de funcionários, 

impactando de forma negativa a MPE. Pressão em excesso para o cumprimento de metas e 

grosserias no relacionamento com os funcionários contribuem para a rotação de 

colaboradores (ROGGOFF; LEE; SUH, 2004) e desempenho abaixo do esperado. 

 



 

 

 

Os estudos realizados por Carter e Auken (2006), Ferreira et al. (2008), Frese, 

Brantjes e Hoorn (2002), Guerra e Teixeira (2010), Lussier e Halabi (2010), Machado e 

Espinha (2005) e Stewart (2002) associam a realização do planejamento formal à 

continuidade da empresa de pequeno porte. O estudo realizado por Albuquerque (2013) e 

Albuquerque et. al. (2018) descobriu que a primeira área a ganhar um grau maior de 

formalização é a área financeira, contribuindo de forma positiva para o sucesso empresarial. 

Na área financeira, é necessário: 

▪ Fazer um orçamento, identificando receitas e despesas; 

▪ Projetar o fluxo de caixa: para um mês, dois meses, se possível para seis meses ou um 

ano, todas as entradas e pagamentos que se podem realizar, para, sempre que possível, o 

caixa tenha dinheiro disponível para honrar os compromissos com os fornecedores; 

▪ Ter um controle das contas a receber, sobretudo se o crediário for responsável pela maior 

parte do faturamento da loja. Esse controle ajuda a diminuir a inadimplência e mantém o 

caixa da empresa com recursos.  

Todas essas ferramentas podem ser colocadas em prática de uma forma simples, numa 

folha de papel, num caderno de anotação, numa planilha Excel e até com a ajuda de 

aplicativos e/ou programas, gratuitos ou não (software), disponíveis no mercado. À medida 

que a empresa cresce, outras ferramentas podem ser úteis (ALBUQUERQUE, 2013; 

ALBUQUERQUE et. al., 2018). 

O uso de serviços profissionais (assessoria externa) contribui positivamente para a 

sobrevivência e crescimento das empresas de pequeno porte no estágio de sobrevivência 

(DUCHESNEAU; GARTNER, 1990; FOTOPOULOS; LOURI, 2000; HALABI; LUSSIER, 

2014; LUSSIER, 1996; LUSSIER; HALABI, 2010), embora os autores não especifiquem o 

tipo de assessoria recebida nas empresas por eles pesquisadas. No estudo de Albuquerque 

(2013) as MPEs do varejo de vestuário receberam assessoria em tecnologia da informação, 

arquitetura, publicidade e gestão. 

 O aconselhamento profissional é para atender necessidades específicas da empresa 

(DUCHESNEAU; GARTNER, 1990) e só ocorre quando o faturamento da MPE melhora e 

começa a sobrar mais recursos (ALBUQUERQUE, 2013). É nesse estágio que a concorrência 

bate a porta fortemente e é o estímulo do proprietário-dirigente para buscar melhoria 

constante, consequentemente, a MPE busca assessoria externa no intuito de se diferenciar e 

sobreviver à competição pelo mercado.  

 

4.4 Fator de sucesso planejamento nos estágios gênesis, existência e sobrevivência 

 O quadro 1 apresenta a importância do fator de sucesso planejamento ao longo do 

CVO. Esse fator foi escolhido porque é o mais citado pelos estudiosos do tema 

sucesso/mortalidade como o mais influente para o sucesso empresarial. No entanto, a 

tipificação do planejamento quase não é mencionada. 

 Do ponto de vista da sistematização, o planejamento pode ser elaborado formalmente 

ou informalmente e do ponto de vista da amplitude e do horizonte pode ser tipificado como 

estratégico ou operacional. Entende-se por planejamento formal o processo estruturado para 

ordenar ideias e informações e tomar decisões antes da ação, que resulta em um plano escrito 

e vai coordenar as ações na empresa. O planejamento informal não é estritamente estruturado 

e não resulta em um plano escrito (ROBBINS; COULTER, 1998). Frese, Gelderen e Ombach 

(2000) afirmam que, em diferentes estágios do ciclo de vida da empresa, existem diferentes 

formas eficazes de planejamento, corroborando conclusões de Perry (2001), que questiona a 

eficácia do planejamento formal em todas as situações. 

 

 



 

 

 
 

CATEGORIA FATOR ESTÁGIOS CVO 

0 1 2 

EMPRESA PLANEJAMENTO Estratégico Formal Pouca Pouca Pouca 

Estratégico Informal Muita Muita Muita 

Operacional Formal Pouca Média Muita 

Quadro 2: Fator planejamento e CVO 

Legenda: Vermelho – Muito importante / Amarelo – Média importância / Verde – Baixa importância 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Parte dos estudiosos concorda que a formalidade do planejamento é mínima, antes ou 

após a abertura da pequena empresa (ESCRIVÃO FILHO et. al., 2018; FRESE; 

GELDEREN; OMBACH, 2000; PERRY, 2001; PERUSSI FILHO; ESCRIVÃO FILHO, 

2007). As empresas não realizam processos integrais de planejamento estratégico, 

restringindo-se a processos parciais de planejamento, focando, sobretudo, em vendas e 

produção, ainda que de maneira informal (PERUSSI FILHO; ESCRIVÃO FILHO, 2007).  

Não há adesão rígida a um plano integral de longo prazo, mas foco no que é 

fundamental no momento (FRESE; GELDEREN; OMBACH, 2000). Para Perry (2001), o 

planejamento escrito pode ter um valor e utilidade limitada para as pequenas empresas, 

especialmente quando elas não necessitam do plano de negócio para a captação de recursos. 

A pequena empresa não é criada a partir de um processo formal de desenvolvimento de plano 

de negócio, como observaram Pascotto e Machado (2006), Perussi Filho e Escrivão Filho 

(2007) e Terence e Escrivão Filho (2010). 

Os resultados encontrados por Lussier (1996), nos Estados Unidos, Albuquerque et. 

al. (2018), no Brasil, Lussier e Pfeifer (2001), na Croácia e Halabi e Lussier (2014) no Chile, 

também corroboram que o planejamento formal não foi importante para a sobrevivência das 

empresas americanas, brasileiras, croatas e chilenas. Gyimah, Marom e Lussier (2019, p.47) 

mencionam o caso de Gana na África: os africanos não necessitam desenvolver um plano 

formal para ter sucesso nos negócios. A diferença pode ser devido a empreendimentos 

comerciais menores na economia informal com pedestres e barracas de esquina que não 

precisam de planos detalhados. 

Em contraposição, as pesquisas de Carter e Auken (2006), Duchesneau e Gartner 

(1990), Dutra e Previdelli (2003), Ferreira et al. (2008), Frese, Brantjes e Hoorn (2002), 

Grapeggia et al. (2008), Guerra e Teixeira (2010), Lussier e Halabi (2010), Machado e 

Espinha (2005, 2010) e Stewart (2002) relacionam a realização do planejamento escrito e 

estruturado ao sucesso empresarial. 

 

5 Considerações finais 

O objetivo deste artigo foi reconhecer a importância da adoção de um esquema 

representativo dos fatores determinantes do sucesso empresarial como instrumento para os 

estudiosos e os dirigentes compreenderem a continuidade ou descontinuidade das pequenas 

empresas. 

Foi discutida também a utilidade do mapa empresarial a fim de se valorizar uma 

postura diferente do proprietário-dirigente em relação ao instrumento que ele tem em mãos: o 

mapa é apenas uma orientação, um esquema de interpretação e, por isso, deve ser usado para 

entender e traduzir a realidade, que é muito mais complexa do que sua representação. Assim,  



 

 

 

 

o mapa não dá respostas nem soluções prontas, mas ajuda a ordenar o pensamento sobre os 

fatores que contribuem para a continuidade das empresas de pequeno porte. 

A partir das variáveis (fatores) identificadas no mapa empresarial de sucesso, foram 

explorados três fatores de sucesso em cada um dos estágios do ciclo de vida da pequena 

empresa. Dessa maneira, os fatores foram classificados em três categorias: dirigente, empresa 

e ambiente, e o ciclo de vida em três estágios: gênesis, existência e sobrevivência. Esta 

classificação é importante, pois representa uma tentativa de sistematizar o conhecimento 

sobre os fatores de sucesso até então construído. 

A lição principal tirada com a elaboração do mapa é a de que nenhum fator 

isoladamente pode explicar a mortalidade precoce das pequenas empresas. Os fatores 

relacionados ao dirigente, à empresa e ao ambiente empresarial são interdependentes e 

contribuem para o sucesso ou insucesso empresarial. 

Outra lição é que o fator de sucesso planejamento formal e elaboração do plano de 

negócio continuam sendo apontados nos últimos 30 anos como o fator mais determinante do 

sucesso das pequenas empresas. Entretanto, talvez seja, o menos compreendido e o que gere 

mais resultados conflitantes entre as pesquisas realizadas. A literatura enfatiza o ensino de 

como realizar ou implementar o planejamento formal estruturado, mas não estuda em 

profundidade a amplitude e a eficácia desse tipo de planejamento nas MPEs (STEWART, 

2002), que possui especificidades que a diferenciam da grande empresa. 

Não há dúvida, de que a literatura sobre os fatores de mortalidade de pequenas 

empresas carece de novos estudos, empíricos e de caráter longitudinal (ESCRIVÃO FILHO 

et. al., 2021; LUSSIER; PFEIFER, 2001; E LUSSIER; HALABI, 2010; STROTMANN, 

2007). A seguir, são apresentadas algumas sugestões para balizamento das pesquisas futuras. 

É preciso: 

▪ Minimizar a confusão conceitual no significado do termo “failure”, que pode significar 

várias coisas e contribuir para distorções nos resultados das pesquisas; 

▪ Considerar também que as pequenas empresas são heterogêneas e devem ser consideradas 

dentro do setor em que atuam, a partir das características específicas de sua gestão, das 

escolhas e dos objetivos dos dirigentes e dos fatores ambientais que atuam sobre elas; 

▪ Continuar e aprimorar a seleção e compreensão dos fatores de sucesso das MPEs; 

▪ Investigar e associar a importância de cada fator de sucesso aos estágios do ciclo de vida, 

ao modo que foi feito com o planejamento no quadro 2. 
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EMPREENDEDORISMO SOCIAL NA SAÚDE: UMA REVISÃO 

DE LITERATURA 

 

Adriana Aparecida Honório dos Santos  
  

Resumo: Com a intenção de gerar melhorias significativas para a vida de pessoas e 

comunidades, o empreendedorismo social busca resolver necessidades não atendidas pelo 

mercado ou pela ação dos governos, como pode ser visto nos serviços de saúde. Delineia-se a 

partir daí o objetivo deste artigo, que é caracterizar, a partir da literatura acadêmica, o 

empreendedorismo social na área da saúde superando limitações de recursos. Seguindo uma 

abordagem qualitativa, com caráter exploratório, o presente artigo usou o método de revisão de 

literatura narrativa de 22 artigos sobre o tema.  Os resultados revelam diferentes métodos e 

práticas utilizados para resolver necessidades na área da saúde e problemas de escassez de 

recursos, dentre os quais: uso de competências empreendedoras, exploração de redes e 

parcerias, inovação tecnológica, uso do capital social e oferta de qualidade acessível. As 

contribuições do artigo envolvem aprofundamento dos conhecimentos sobre 

empreendedorismo social na área da saúde e o levantamento de ações e abordagens que podem 

favorecer o empreendedorismo social frente à limitação de recursos e incentivar modos de oferta 

de serviços de saúde com qualidade.  

  

Palavras-chave: Empreendedorismo social. Saúde. Superação de limitação de recursos. 

Revisão de literatura  

  

1  Introdução  

Pessoas e comunidades inteiras enfrentam necessidades não atendidas e em áreas 

consideradas básicas, como é o caso da saúde. As inúmeras limitações de mercado e a falta de 

ação adequada do poder público tornam a área da saúde um contexto de escassez de recursos, 

serviços de baixa qualidade e morosidade de atendimento – problemas que afligem 

principalmente os mais vulneráveis. Na saúde, e em outras áreas, o empreendedorismo social 

visa a contribuir para a sociedade gerando respostas para problemas sociais, não se atendo à 

geração de lucros (Di Domenico, Haugh & Tracey, 2010).   

As restrições de recursos, enfrentadas também no empreendedorismo social na saúde, 

pedem a busca contínua de respostas, gerenciamento dos dilemas e iniciativas institucionais que 

podem amenizar problemas e alavancar resultados sociais, sejam eles com acordos e parcerias, 

novas práticas de gestão e/ou mobilização.  

Como objetivo do artigo, busca-se caracterizar a literatura de empreendedorismo social 

na área da saúde, identificando como esse tipo de empreendedorismo supera limitações de 

recursos e de que maneira é realizado o uso criativo dos recursos disponíveis para gerar valor 

econômico e social.  

Pretende-se responder à pergunta de pesquisa: como caracteriza-se na literatura 

acadêmica, o empreendedorismo social na área da saúde superando limitações de recursos? As 

contribuições envolvem aprofundamento do conhecimento sobre empreendedorismo social na 

área da saúde e o levantamento de ações e abordagens que podem fornecer um guia para acelerar 



 

 

  

  

iniciativas em condições de restrição de recursos e estimular serviços de saúde acessíveis e com 

qualidade.   

 

2. Empreendedorismo Social  

O empreendedorismo social envolve a geração de novos empreendimentos ou da gestão 

eficaz das organizações existentes (Zahra et al.,  2009), tem o objetivo de promover atividades 

solidárias e incentivar a transformação social. É frequente o uso de parcerias e produção de bens 

e serviços que atendam às necessidades e favoreçam a coesão de uma comunidade.   

Nota-se que, embora a temática esteja fracionada em diferentes concepções (Bielefeld, 

2008), um fator comum nas definições presentes nos trabalhos de empreendedorismo social, é 

a criação de valor social o que se considera objetivo central e sua importância primária (Parente 

& Quintão, 2014; Dacin, Dacin & Tracey, 2011), motivo pelo qual os empreendedores sociais 

procuram oportunidades e estendem suas atividades para resolver um problema social, na busca 

de valor duradouro para sociedade, principalmente em áreas de exclusão e pobreza (Bernadino, 

Santos & Soares., 2017). O que se acentua pelo aumento da demanda, como crises ambientais, 

de saúde, conflitos políticos, desigualdade econômica, entre outros (Nicholls & Cho, 2006).  

Esta característica dos empreendedores sociais é a tendência de operar em ambientes com 

recursos limitados, na superação ou amenização da escassez e conceber soluções para desafios 

sociais persistentes projetando e implementando modelos sustentáveis (Bacq et al.2015).  

As limitações estão presentes principalmente nos países em desenvolvimento e podem se 

expressar de diversas maneiras, como é o caso das restrições de recursos financeiros, elencado 

na literatura, como relevante desafio para empreendedores sociais (Ismail & Johnson, 2019b; 

Halabi, Ghalwash, Tolba & Ismail, 2017).   

Pode abranger os aspectos de liderança e equipe; aspectos de organização (relacionados a 

gestão e estruturação); aspectos processuais que indicam a necessidade de suporte para executar 

as atividades e aspectos ambientais, estendo-se para demandas setoriais e de políticas (Vandor, 

Millner & Hansen, 2012).  

Para respostas aos problemas sociais a criação de parcerias estratégicas é considerada 

potencializadora do alcance da missão social e considerada mecanismo de suporte que amplia 

a robustez das relações (Howaldt & Schwarz, 2016; Lisetchi & Brancu, 2014), principalmente 

em cenários emergentes, permeado de turbulências do mercado, estruturas regulatórias e 

ambientes institucionais inseguros (Yo et al., 2018). Para os níveis gerenciais, deseja-se 

competências e capacidade de adaptabilidade para enfrentar reveses, equilibrar as receitas, 

envolver as comunidades e incluir grupos, redes e alianças de organizações de diversos setores 

(Heinze, Banaszak & Babiak, 2016).    

Este conjunto de iniciativas desencadeia resultados propícios para um processo 

transformador, apesar da dinamicidade e complexidade da realidade social, visto que 

continuamente encontram-se em meio aos desafios de questões sociais multifacetadas (Battilana 

& Lee, 2014; Mair et al., 2015; Stephan et al., 2016). Os esforços são empregados para garantir 

a sobrevivência e o sucesso da iniciativa social, num processo de organizar o gerenciamento de 

recursos e pessoas (Bacq et al., 2020).   

Nota-se que diferentes perspectivas para o campo de estudo e práticas de 

empreendedorismo social foram associadas a temática para responder as carências sociais, 

principalmente na área da saúde, o que se tornou elemento significativo para o alcance de bens 

e serviços. Estudar os fundamentos do empreendedorismo social em saúde, pode dar uma visão 

https://onlinelibrary-wiley.ez345.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1002/bse.3020#bse3020-bib-0128
https://onlinelibrary-wiley.ez345.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1002/bse.3020#bse3020-bib-0128


 

 

  

  

da dimensão coletiva do empreendedorismo social nesta área (Heinze, Banaszak & Babiak, 

2016).  

  

3. Empreendedorismo social e a saúde  

Registros de modelos contemporâneos de empreendedorismo social de saúde tem como 

marco a América do Norte no início de 1990, enfrentando serviços de saúde desiguais (Turpin, 

Shier & Scowen, 2021). Estas atividades cresceram principalmente através de abordagens 

inovativas e adaptativas (Calò et al., 2019; Mandiberg & Edwards, 2016), com o atendimento 

significativo e personalizado aos pacientes, valorização do processo de integração entre 

colaboradores e comunidade local e a complementação para as políticas públicas deficitárias 

(Turpin, Shier & Scowen, 2021).  

Revelam evidências de estímulo ao bem-estar do usuário em serviços sociais eficazes e a 

contribuição para saúde física e mental como motivação, confiança, resiliência, satisfação, 

autoestima e outros, amenizando as desigualdades e estimulando a colaboração mútua (Turpin, 

Shier & Scowen, 2021). Dentre as bases está a garantia da qualidade dos serviços, favorecendo 

a gestão da saúde e o próprio atendimento dos pacientes de maneira humanizada, estruturada e 

com diretrizes capazes de favorecer os processos de forma efetiva (Agarwal et al., 2020), como 

também uma gestão capaz de aliviar as despesas que o investimento na atividade traz (Medina 

& Garcia, 2019).   

Comumente estas organizações enfrentam restrições quanto a baixa produtividade, 

morosidade e a falta de eficiência no atendimento aos usuários do sistema de saúde (Amni, 

Arasti & Bagheri, 2018). As limitações estendem-se aos setores econômicos/financeiros que 

ocasionam custos crescentes e imprevisíveis com organizações seguradoras e investimentos em 

alta tecnologia (Walley, Haycox & Boland, 2004). A dependência financeira e a aquisição de 

recursos de forma sustentável e preços acessíveis, são considerados na literatura como um dos 

principais desafios encontrados pelos empreendedores sociais da saúde (Agarwal et, al., 2020).  

Outro fator é a urgência da resolução dos problemas o que pode demandar respostas 

emergentes e contínuas orientadas para estratégias que amenizem os dilemas e reestabeleça o 

equilíbrio da missão (Bacq, 2020). Por consequência, estas iniciativas requerem ações robustas 

devido à complexidade e incertezas (Alexander, 2019) e com níveis de insegurança que mudam 

ao longo do tempo devido a ação coletiva e/ou de fatores exógenos (Bünzli & Eppler, 2019).  

Aliada aos retornos organizacionais, os empreendedores sociais precisam lidar com 

ambiguidades das estruturas e sistemas reguladores que impedem o processo de 

desenvolvimento de soluções imediatas afetando principalmente a população excluída pelo 

mercado e que geralmente encontram-se com condições médicas crônicas e graves (Agarwal et 

al., 2020). Este cenário pode ser acentuado pela expectativa da comunidade por serviços de 

excelência, manutenção de condições médicas e problemas enraizados nas estruturas internas e 

externas (Davari, 2011).   

Por outro lado, diversos mecanismos de superação encontram-se na literatura voltados 

para capacitação e o desenvolvimento de competências (Amini, Arasti & Bagheri, 2018), como 

também a adoção de estratégias para habilidades organizacionais de decisão inovadora, gestão 

de desempenho, de informação, qualidade, gestão financeira, gestão de riscos, comunicação 

interpessoal, o que inclui autodesenvolvimento e desenvolvimento em recursos humanos 

(Inyang & Enuoh, 2009).   



 

 

  

  

Adicionalmente as ações requerem parcerias, como a cooperação de governos, 

especialistas das diversas áreas do conhecimento, pacientes, comunidade, fornecedores entre 

outros, pois nenhum ator sozinho pode realizar uma missão social eficaz (Alexander, 2019). 

Tais esforços também ativam um maior número de pessoas e mecanismos como redes sociais, 

comitês internos e externos para troca de experiências e discussão de problemas comuns que 

afligem os empreendedores em saúde (Bacq et al., 2020).  

Nesta perspectiva diferentes grupos de trabalho podem ser criados, acelerando 

empreendedorismo social de startups e outros conjuntos de habilidades e projetos de 

concretização imediata de ideias, inclusão de aplicação de tecnologia, produtos e 

reaproveitamento de áreas (Bacq et. al., 2020).  

As situações de incertezas podem ser amenizadas através de diversas combinações 

teóricas e práticas como é o caso da efetivação, bricolagem social e causalidade para motivar 

ações imediatas e reestruturar situações limites que visem minimizar ou resolver impactos nos 

esforços de recuperação (Nelson & Lima, 2019).   

A seguir, apresenta-se os principais resultados empíricos encontrados na revisão da 

literatura sobre ações para enfrentamento de problemas de empreendedorismo social na área da 

saúde (Quadro 1).  

  

Quadro 1: Autores, ano de publicação e síntese dos resultados e contribuições encontrados  

Autores  
Ano 

publicação  
Síntese dos resultados e contribuições  

Agarwal, N., Chakrabarti, R., Prabhu, 

JC., & Brem, A  
2020  

Foram identificadas as práticas: multiplicação de ativos, alavancagem 

do capital humano, construção imersão social, e qualidade acessível 

para o gerenciamento de dilemas em empreendimentos sociais na área 

da saúde.  
Alexander, BN  

2020  
Foram criadas cinco táticas de ação robustas com as quais a liderança 

promoveu a ação coletiva de uma Organização sem fins lucrativos de 

assistência à saúde.  
Amini, Z., Arasti, Z& Bagheri, A  

2018  

Encontraram-se 42 competências em 10 categorias e 5 dimensões 

principais, incluindo competências de comunicação, competências 

pessoais, competências de gestão, competências sociais e 

competências empresariais de profissionais em saúde.  
Bacq, S; Geoghegan, W., Josefy, M., 

Stevenson, R & Williams, TA  2020  
Orientação prática para impedir a ameaça do Covid-19 em Hospitais, 

principalmente através de parcerias: comunidade local, usuários de 

saúde, equipe profissional interna, universidades, entre outros.  
Bernardino, S., Santos, JF., & Soares, 

M  
2017  

Contribuição das Organizações não governamentais e 

empreendimento sociais para o desenvolvimento de Cabo Verde. 

Atuam em parcerias com organizações da comunidade, abrangendo as 

áreas de saúde, saneamento e habitação.  
Bublitz, MG., Peracchio, LA., 
Dadzie, CA., Escalas, JE., Hansen,  
J., Hutton, M., Nardini, G., Absher,  
C., & Tangari, AH  

2019  

Sugere-se oportunidades para inovação em soluções baseadas na 

participação da comunidade para melhorar o acesso aos alimentos, 

bem como de pesquisas acadêmicas na área da saúde e serviços 

sociais.   
Dutta, S  

2019  
Encontrou-se suporte para previsões e combate a problemas 

relacionados a saúde, conduzindo a testes adicionais como o potencial 

de empreendedores sociais locais,   
Green, KR  

2020  
Foram estimuladas as validações do discurso, experiência e 

autonomia de pessoas com deficiência em ambiente de cuidado de 

saúde.  
Heinze, KL., Banaszak-Holl, J., & 

Babiak, K  2016   O capital social de uma Instituição de cuidados de saúde contribuiu 

com mecanismos para gerar colaboração entre atores comunitários.   
 



 

 

  

  

Kosovych, V., Kosovych, B., & Rym, 

O  2021  
Apresenta-se pré-requisitos para o sucesso de empreendedorismo 

social e elenca-se prioridades:  desenvolvimento de ações sociais, 

saúde e bem-estar.  
Lakomaa, E., & Sanandaji, T  

2021  

O modelo evidencia que os usuários de saúde podem contribuir para 

inovações em saúde e por conseguinte aumentar o bem-estar social. 

Desenvolveu-se um modelo econômico formal para explorar a classe 

de inovação e suas implicações.  
Martin,  WM.,  Mazzeo,  J.,  &  
Lemon, B  

2016  
A pesquisa incentiva a educação empreendedora para graduandos em 

saúde pública do núcleo de uma Universidade.  
Medina, FEV., & Garcia, MLS  

2019  

Utilização de técnica de avaliação de projetos de empreendedorismo 

social por meio de retorno sobre o investimento social (SROI), como 

parâmetro para investigar empreendimento sociais e seus resultados, 

sendo considerado como medidor de tomada de decisão e qualidade  

  de futuro, principalmente nas áreas de saúde, educação, agricultura, 

tecnologia e outros.  
Mishra, O  

2021  

O estudo discute como a adversidade, em especial do Covid-19, pode 

ser uma oportunidade para empreendedores sociais. São implementados 

princípios de inovação frugal em economias emergentes, com foco em 

educação, em saúde e bem-estar da população.  

Moody, M., Littlepage, L., &  
Paydar, N  2015  

Elaboração do resumo de melhores práticas para as Organizações em 

Saúde e investidores sociais sobre o uso eficaz das medidas do retorno 

social do investimento (SROI).   
Pless, NM., & Appel, J  

2012  

O estudo demonstra como uma empresa social busca alcançar sua visão 

de uma sociedade justa e sustentável, onde as pessoas vivam em paz 

com dignidade, contribuindo para as Metas do Milênio das Nações 

Unidas em melhorar a saúde, empoderar as mulheres e amenizar a 

pobreza.  
Schiavone,  F.,  Rivieccio,  G.,  
Paolone, F., & Rocca, A  

2021  

O estudo incentiva o empreendedorismo social em saúde, em especial 

dos próprios usuários do sistema. A atenção deve ser dada a criação de 

valor de longo prazo, apoio à saúde local e em colaboração com outras 

partes interessadas.  
Scillitoe, JL., Poonamallee, L., & Joy, 

S  
2018  

Desenvolvimento de um modelo conceitual e proposições, utilizando 

serviços de saúde e relacionando fatores de tecnologia que podem 

influenciar a orientação estratégica do mercado social e o equilíbrio de 

empreendimentos.  
Suchowerska, R., Barraket, J., Qian, 

J., Mason, C., Farmer, J., Carey, G., 

Campbell, P., & Joyce, A  
2020  

Descoberta de que pesquisadores estão se concentrando na 

compreensão das perspectivas dos usuários, bem como de 

características organizacionais, incluindo relacionamentos interpessoais 

e a alocação de tarefas.  
Sun, L., & Fuschi, DL  

2015  
Desenho dos fatores de motivação em Organizações sem fins lucrativos 

e empreendimento sociais que prestam serviços de saúde.   
Thorgren, S., & Omorede, A  

2018  
Reconhecimento do papel e da paixão do líder em serviços de saúde, 

como elemento-chave para conquistar a confiança das pessoas, na 

empresa social e missão social.  
Turpin, A., Shier., ML., & Scowen, K  

2021  
O empreendimento social aumenta o acesso aos serviços de saúde com 

qualidade e desafia o estigma da saúde mental.  
Fonte: Dados do autor (2022).  

  

4.  Métodos de Pesquisa  

A pesquisa realizada é uma revisão narrativa de literatura, no qual o método segue uma 

estrutura de abordagem de dados composta de três etapas: coleta e triagem da literatura que são 

designadas como entrada; análise das evidências (processamento) e a escrita da revisão de 

literatura denominada de saída. (Paré, Trudeu & Mirou, 2015). Tem objetivo de resumir ou 

sintetizar a literatura em um campo abrangente, sem coletar ou analisar quaisquer dados 



 

 

  

  

primários, sendo essencial para o alcance do conhecimento e compreensão sobre o tópico de 

interesse, evidenciando e permitindo o desenvolvimento de base conceitual (Paré, Trudeu & 

Mirou, 2015).   

Neste trabalho comparam-se as abordagens e ações utilizadas por empreendedores sociais 

na área da saúde, que comumente são deficitárias em recursos, destaca-se a apresentação de 

resultados e resolução de problemas, fornecendo uma base para desenvolvimento de novas 

perspectivas teóricas e diretrizes práticas. As etapas da pesquisa podem ser verificadas na Figura 

1.   

 

Figura 1: Etapas da abordagem de pesquisa  

 
  

A base de dados escolhida foi a Web of science, levando-se em consideração que é uma 

das maiores, mais relevantes e sólida bases de dados de literatura científica. Para tanto, as 

seguintes palavras-chave buscadas na base foram: “social entrepreneurship*” AND “health*”, 

a fim de acessar os trabalhos científicos sobre empreendedorismo social ligado ao setor saúde. 

As aspas serviram para definir o objeto de pesquisa e a aplicação do asterisco (*) após a palavra 

“entrepreneurship” para seguir os fundamentos de pesquisa pautados na álgebra Booleana. A 

partir desse processo, busca-se o estado da arte do tema, com o uso das palavras advindas desses 

termos, alcançar uma abrangência maior. Sendo realizado o mesmo procedimento para o termo 

“health”, que ficou entre aspas e asteriscos. A palavra “and” foi acrescentada para buscar 

pesquisas oriundas da correlação entre os temas, uma vez que o intuito era pesquisar 

empreendedorismo social ligada a área de saúde.  

A partir da busca na base de dados, foram encontrados na literatura 47 artigos iniciais que 

atenderam os critérios de busca, a partir das palavras-chave, sendo filtrados por “artigos”, 

“artigos de revisão” e “capítulos de livro” e o idioma “inglês e português”, bem como a seleção 

de categorias da Web of Science que englobou as áreas de Negócios, Gestão, Economia, Gestão 

Financeira e Administração Pública.  

Após as determinações foi realizada a leitura dos resumos dos artigos para inclusão de 

pesquisas que tratassem do tema de empreendedorismo social e saúde, restando assim 22 

artigos, sendo lidos na íntegra proporcionando o suporte para análise.   

Foi também utilizado o software Iramuteq 0.7 alpha 2 (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) que trata de um programa que se ancora 

no software R e permite diferentes formas de análises estatísticas sobre corpus textuais e sobre 

tabelas de indivíduos por palavras (Camargo & Justos, 2013).  

Estes textos são chamados de corpus e para as técnicas citadas, o Iramuteq realiza um 

fracionamento, por meio de cálculos estatísticos, do corpus de análise para chegar aos 

  
Fonte:  Adaptado de  Paré , Trudeu e M i rou   (2015) .   
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segmentos de texto (STs). As análises textuais foram realizadas por meio de três técnicas: 

análise lexicográfica clássica, nuvem de palavras e classificação hierárquica descendente 

(CHD) (Camargo & Justos, 2013). A Análise lexicográfica clássica identifica e reformata as 

unidades de texto, como também quantidade de palavras, frequência média e hápax (palavras 

com frequência um), pesquisa o vocabulário e reduz das palavras com base em suas raízes 

(formas reduzidas), cria do dicionário de formas reduzidas, identifica formas ativas e 

suplementares  

Em resumo, a revisão narrativa da literatura possui os seguintes procedimentos: (a) a 

definição do banco de dados da Web of Science como fonte de pesquisa; (b) o desenho das 

palavras-chave de busca, que começa com a criação e validação dos critérios de busca e  

seleção dos artigos; (c) a análise a partir do conteúdo dos artigos realizada por meio de 

uma planilha eletrônica de matriz e do software Atlas.ti e (d) utilização do software Iramuteq, 

a fim de obter análises quantitativas do corpus linguístico. Todos os passos sustentam o 

arcabouço teórico e respondem à questão de pesquisa.  

  

5 Resultados  

Há utilização de enfrentamentos e respostas semelhantes ou singulares na busca de 

recursos e equilíbrio social dependendo do contexto geográfico, econômico, social e político e 

consequentemente diferentes combinações para entregar o valor social desejado (Scillitoe, 

Poonamallee & Joy, 2018). Apresenta-se a seguir, os resultados da revisão narrativa da literatura 

e revisão textual dos artigos.  

  

5.1 Resultado da Revisão de Literatura  

Foram encontradas nos trabalhos ações semelhantes para o enfrentamento de problemas 

sociais, como é o caso do incentivo de parcerias e redes colaborativas de ajuda, o que 

potencializa a orientação para o envolvimento ativo de partes interessadas com ampliação e 

fortalecimento das relações entre a comunidade e o empreendimento social (Di Domenico, 

Haugh & Tracey, 2010).   

Outra iniciativa similar é o fortalecimento da capacitação de recursos humanos com 

atenção particular na liderança; acentuada atenção para ações de qualidade e bem-estar do 

usuário de saúde pública; inovação social e retorno de investimento social (avaliação financeira 

e otimização de custos) e equilíbrio entre qualidade e despesa, podendo-se encontrar 

possibilidades de diferentes combinações de práticas para resolução dos problemas sociais e 

alcance de recursos. A síntese pode ser observada no Quadro 2:  

  

Quadro 2: Artigos que tratam da mesma ação de enfrentamento dos problemas sociais  

Ações de enfrentamento  Artigos que tratam da mesma ação  

Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos 

e ajuste de funções (foco na liderança).  
Alexander (2020); Suchowerska et al., (2020); Thorgren & 

Omorede (2018); Sun & Fuschi (2015).  
Incentivo de parcerias e ação coletiva/colaborativa.  Agarwal et al., (2020); Alexander (2020); (Bacq, et al., 

2020); Bernardino, Santos & Soares (2017); Heinze, et al., 

(2016); Lakomaa & Sanandaji (2021); Schiavone et al., 

(2021).  
Busca por padrões de qualidade e bem-estar do 

usuário.  
Agarwal et al., (2020), Heinze, et al., (2016); Turpin et al 

(2021); Pless & Appel (2012); Green (2020).  



 

 

  

  

Inovação Social.  (Bacq, et al., 2020); Bernardino et al., (2017); Martin et al., 

(2016); Green, (2020); Scillitoe, Poonamallee & Joy 

(2018); Lakomaa & Sanandaji (2021).  

Retorno do investimento social, avaliação financeira, 

otimização de custos, equilíbrio entre qualidade e 

despesa.  

Medina & Garcia (2019); Moody et al., (2015); Alexander 

(2020); Agarwal et al., (2020); Bernadino, Santos & Soares 

(2017); Kosovych, et al., (2021).  
Fonte: Dados do autor (2022).  

  

Por outro lado, os resultados também sugerem ações singulares de enfrentamento das 

limitações de recursos como é o caso da utilização de competências empreendedoras (Amini, 

Arasti & Bagheri, 2018). A escassez de investimento em capital humano pode ser observada 

dentre as principais restrições, o que engloba a falta de habilidades, conhecimento, experiência 

dos seus membros e programas educacionais deficitários.  

Outro exemplo de ação específica é a implantação de comitês de saúde com equipe 

formada por profissionais principalmente para acelerar iniciativas empreendedoras frente a crise 

emergente do Covid-19 (Bacq et al., 2020), através da metodologia de design print (Knapp et 

al., 2016).  

A bricolagem social também pôde ser empregada na busca da resolução dos problemas 

sociais principalmente em processos que utilizam o que se tem disponível para transformar em 

novos insumos físicos, sociais e institucionais (Heinze, Banaszak & Babiak, 2016; Lima & 

Nelson, 2021), o que está incluído recursos ou capacidades que não possuem custo ou o custo 

é muito baixo. Outras ações singulares podem ser demonstradas no Quadro 3:  

  

Quadro 3: Artigos únicos que tratam de ações de enfrentamento  

Ações de enfrentamento  
Artigos únicos que tratam das ações de 

enfrentamento  

Competências empreendedoras na área da saúde  Amini, Arasti & Bagheri  (2018)  
Sistemas de ideias virtuais para acelerar iniciativas 

empreendedoras  
(Bacq, et al., 2020)  

Formação de comitê hospitalar   Bacq, et al., (2020)  

Importância do tempo, território e atores  Bernardino et al., (2017)  
Práticas de marketing  Bublitz et al., (2019)  

Foco da ação em comunidades segregadas por raça e renda 

(características estruturais)  
Dutta (2019)  

Bricolagem social  Heinze, Banaszak & Babiak (2016)  

Inclusão no currículo do curso em saúde pública de 

empreendedorismo social   
Martin et al., (2016)  

Inovação frugal  Mishra (2021)  
Empreendedorismo do usuário  Schiavone et al., (2021)  

Incentivo a estruturas híbridas de empreendedorismo social  Scillitoe, Poonamallee & Joy (2018)  

Incentivo a utilização de características organizacionais 

transacionais  
Suchowerska et al. (2020)  

Fonte: Dados do autor (2022).  

  

Os artigos exploram perspectivas, abordagens e estratégias de maneira a apresentar como 

o empreendedorismo social desenvolve ações de enfrentamento na busca de recursos em 

ambientes de restrição e como se engajam para que a população possa acessar o serviço de saúde 



 

 

  

  

com qualidade, respondendo à pergunta de pesquisa: como os empreendedores sociais na área 

da saúde empreendem?   

Os problemas sociais são diversos e requerem orientação, a fim de alcançar o equilíbrio e 

a entrega do valor social aos beneficiários. Como visto na pesquisa, por vezes a realidade 

demanda ações únicas, estudo de elementos específicos como é o caso dos valores próprios da 

instituição, considerações quanto ao território, tempo histórico e atores envolvidos (Scillitoe, 

Poonamallee & Joy, 2018). As ações podem ser replicadas para responder as demandas sociais, 

independente do contexto situacional, crises e conflitos (Mulgan, 2008). A seguir análise geral 

dos textos com o auxílio do software Iramuteq.  

  

5.2 Resultado Textual dos Artigos Selecionados  

A fim de se verificar o que a literatura diz sobre empreendedorismo social e saúde, 

realizou-se a análise dos vinte e dois (22) artigos retirados do Web of Science, por meio da 

análise de conteúdo, com o auxílio do software Iramuteq. Para tanto, foi efetuada uma análise 

geral dos textos, divididos em segmentos de textos (ST) para a realização da classificação 

lexical. A primeira análise foi a lexicográfica clássica, que gerou as seguintes informações:  

• Número de textos (corpus): 22  

• Número de ocorrências: 112500  

• Número de formas textuais: 2837  

• Número de hápax: 4430 (3.94% de ocorrências)  

• Média de ocorrências por texto: 5114.00  

• Retenção de segmentos de texto: 2.601 segmentos classificados em 2.837 

(91,68%)  

Complementando a análise lexicográfica clássica, elaborou-se a nuvem de palavras, em 

que são apresentadas as palavras mais expressivas da amostra analisada. As palavras em 

matrizes maiores e mais centrais são as que se apresentam em maior número no contexto 

analisado. A Figura 2 aponta as principais palavras encontradas nos textos selecionados sobre 

a temática empreendedorismo social e saúde, sendo competência (3.890 ocorrências), 

empreendedorismo (3.888), saúde (3.540), organização (2.561), desenvolvimento (1.549), 

inovação (1.310), pesquisa (1.201), gestão (1.198), empresa (1.087) e capacidade (920). Os 

achados representados pelas palavras mais recorrentes embasam as análises realizadas no 

estudo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

Figura 2: Nuvem de Palavras  

 

  
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados coletados, por meio do software IRAMUTEQ (2022).  

  

A palavra e o conceito de competência são mencionados com maior frequência 

principalmente na pesquisa de Amini, Arasti & Bagheri (2018), em que são identificadas as 

habilidades dos gestores de empreendedorismo social no setor de saúde e o desenvolvimento de 

um modelo de competências.   

A próxima modalidade de análise foi a Classificação Hierárquica Descendente (CHD), 

que tem o intuito de verificar a associação entre os vocábulos dos corpus. Essa análise resultou 

em um dendrograma, cujos resultados, expressos em cores e percentuais, foram sintetizados na 

figura 3, a fim de facilitar seu entendimento.  

Ao se analisar a figura 3, verifica-se que os corpus foram divididos em quatro classes. A 

classe 1 (vermelho) recebeu o nome de ‘Rede’ e foi composta por 25,3% dos Segmentos 

Textuais (ST); a classe 2 (verde), ‘Inovação em Saúde’, composta por 25,4% dos ST; a classe  

3 (azul claro), ‘Empreendedorismo Social’, foi composta por 24% dos ST e a classe 4 (roxo), 

‘Competência’ foi composta por 25,3% dos ST.  

A Figura 3 permite demonstrar as palavras mais evocadas em cada classificação. Essa 

ferramenta é bastante útil pois possibilita melhor descrição e nomeação das classes. A análise 

do tipo CHD tem como pré-requisito básico a retenção mínima de 75% dos segmentos de textos, 

caso contrário, a técnica pode ser considerada inadequada aos dados coletados (Camargo e 

Justo, 2013).   

Observa-se que para os dados coletados, a análise apresentou uma retenção de segmentos 

de textos superior a 91%, conforme análise lexicográfica clássica o que permite afirmar que a 

análise CHD é pertinente para este estudo. Outro ponto importante é o percentual visualizado 

no dendrograma, que indica o grau de participação das palavras de cada classe sobre o total das 

palavras constantes do corpus (Camargo & Justo, 2013).  

De maneira geral os resultados apresentam-se bem próximos e com possibilidades de 

integração, com destaque para a classificação hierárquica que envolve a inovação em saúde, 

localizada na classe 2 com 25,4%. Observa-se também que o construto rede é bastante 

considerado com 25,3% e está interligado com a inovação em saúde. Abaixo apresenta-se a 

Figura 3:  

 



 

 

  

  

Figura 3: Classificação Hierárquica Descendente  

  

  

Fonte: elaborado com base nos dados coletados, com uso do software IRAMUTEQ (2022).  

  

O constructo competências apresenta-se também com maior frequência e interligado 

diretamente com empreendedorismo, possui o valor de 25,3%, é associado ao desenvolvimento 

de habilidades organizacionais, tais como comunicação interpessoal, recursos humanos e 

fatores ligados a motivação (Amini, Arasti & Bagheri, 2018).  

Percebe-se que a classe 2 (verde) foi a mais significante em termos percentuais quanto à 

CHD, com o valor de 25,4%.  Estes resultados podem estimular sentimentos de satisfação e por 

consequência, gerar oportunidades e possibilidades sendo estas combinações catalisadoras de 

mudanças sociais (Mair & Marti, 2006)  

Observa-se também que os resultados das classes 1, 2, 3 e 4 estão equiparados e as classes 

1 e 4 representam respectivamente 25,3% do corpus analisado. Com a menor representatividade 

em relação ao corpus, com um percentual de 24%, foi a classe 3.  

  

6.  Discussão de Resultados  

Para lidar com limitações na busca de recursos e responder aos problemas sociais, a 

revisão de literatura e revisão textual encontrou quatro abordagens e estratégias utilizadas pelos 

empreendedores sociais na área de saúde, são eles: (a) busca do equilíbrio entre custos e  

qualidade dos serviços ao usuário; (b) estímulo ao desenvolvimento de competências 

empreendedoras em saúde; (c) inovação em saúde e (d), incentivo a criação de redes e parcerias, 

o que pode ser verificado na Figura 4:  
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Figura 4: Principais estratégias utilizadas pelos empreendedores sociais na área da saúde na busca de 
recursos.  

 
Fonte: elaborado pelo autor (2022).  

  

Para o equilíbrio de custos e qualidade, as pressões internas entre os objetivos sociais e 

financeiros na busca de recursos encaminham-se para o aprofundamento de conflitos, quer 

sejam com redes fechadas ou presença de políticas estruturais restritas. No entanto, para 

gerenciar estes dilemas usam de arranjos integrados como trade-off de recursos e novas 

estratégias que podem facilitar a combinação de atividades sociais e comerciais, a fim de 

encontrar uma proporção adequada (Agarwal et al., 2020). Adicionalmente o Quadro 4 

demonstra a aplicação prática das abordagens e estratégias, tais como a construção de sistemas 

de treinamento, participação social e valorização dos indivíduos, possibilitando que o 

enfrentamento de limitações seja ascendente, corroborando os resultados de pesquisa.  

  

Quadro 4: Principais práticas para gerenciar dilemas de empreendedorismo social na área da 

saúde  

Prática  Descrição  
Multiplicação de ativos  Uma prática em que empreendedores sociais constroem novos ativos tangíveis e 

intangíveis e os usam para um ou mais propósitos para reduzir custos.  
Alavancando o Capital Humano  Uma prática em que empreendedores sociais contratam mão de obra local 

inexperiente e os treina em múltiplas funções para minimizar custos e produzir 

novas oportunidades de emprego., bem como educação continuada.  
Construindo Inserção Social  Uma prática em que empreendedores sociais trabalham com as comunidades 

locais em uma série de atividades para garantir um fluxo contínuo de clientes, 

construir relacionamentos e criar normas sociais.  
Qualidade acessível  Uma prática em que empreendedores sociais mantêm elevados padrões de 

qualidade e os tornam financeiramente acessíveis a diferentes segmentos de 

clientes.  
Fonte: adaptado de Agarwal et al., (2020).  

  

A criação e integração de redes também têm destaque para as ações dos empreendedores 

sociais na área da saúde, cujo objetivo é implantar estratégias considerando o potencial coletivo 

e mobilização das partes interessadas, criando oportunidades e promovendo o aprendizado 

(Alexander, 2019). Comumente utilizam-se iniciativas colaborativas e robustas de combates aos 

problemas, realizadas em caráter de urgência, tais como: rede sociais, relações de 

financiamentos e liderança de sistemas, com acesso a mobilização de recursos e busca de 

parcerias na ação coletiva e flexível (Alexander, 2019).   

  

Equilíbrio entre qualidade e custos 

Incentivo a criação de redes e parcerias 

Competência empreendedora em saúde 

Inovação em saúde 



 

 

  

  

O desenvolvimento de competências empreendedoras na área de saúde é identificado 

como um perfil específico de profissional e diretamente relacionado a preocupação social, 

comprometimento e identificação com os mais vulneráveis (Amini, Arasti & Bagheri, 2018).  

Além disso, as competências abrangem aspectos relacionados a comunicação, habilidade 

individual e gerencial. Devido à natureza, a necessidade de interação é extremamente relevante, 

o que se deve ao estabelecimento de contato frequente com usuários do sistema e os principais 

stakeholders (Amini, Arasti & Bagheri, 2018).  

Os esforços dos empreendedores sociais em saúde também podem ser realizados pela 

criação de comitês internos e externos ou através de grupos específicos como profissionais de 

diferentes áreas, valendo-se de comunidade virtual e constante envolvimento local (Bacq, et al., 

2020).   

Adicionalmente, a interligação que existe entre o empreendedorismo social e os 

determinantes de saúde, pode prover o bem-estar de uma comunidade que vive a margem, com 

cuidados capazes de engajar pessoas e oferecer respostas de excelência, englobando serviços 

que se estendem para escuta dos usuários, ambiência não clínica, variedade de atividades 

terapêuticas e complementares, entre outros (Turpin, Shier & Scowen, 2021).    

Por fim as ações voltadas para inovação em saúde, principalmente através da adoção de 

tecnologia, têm gerado benefícios para os usuários e setor, realizando diagnósticos de baixo 

custo em contextos restritos, financiados por grupos que estão conectados e com metas voltadas 

para o bem social da população mais empobrecida (Scillitoe, Poonamallee & Joy, 2018).  

  

7.  Considerações Finais  

O estudo ressalta a existência de limitações de recursos na área da saúde, o que resulta em 

desafios para a sociedade e em especial para o empreendedorismo social na busca de ações que 

amenizem os problemas sociais e gere respostas para as carências sociais em todas as 

dimensões, especialmente em locais vulneráveis e emergentes.   

Como contribuição a pesquisa fornece insights para o aprimoramento das ações e práticas 

de excelência, acelerando iniciativas que gerem serviços humanizados e de alta qualidade, a 

custos acessíveis e envolvimento comunitário, inclusive dos próprios usuários do serviço.  

Para pesquisas futuras sugere-se o estudo aprofundado das principais ações do 

empreendedorismo social na área da saúde encontradas no trabalho: a inovação em saúde, 

desenvolvimento de competências empreendedoras em saúde, busca da qualidade acessível com 

custos desejáveis e o incentivo a redes de ligação com o favorecimento de parcerias e 

participação social dos principais atores envolvidos.   

Acredita-se que a interligação destas ações possa favorecer serviços que gerem o bemestar 

dos usuários de saúde e implementação de Políticas Públicas. A pesquisa potencializa a 

discussão de recursos escassos e questões sociais cada vez mais complexas, o que contribui para 

respostas de ações efetivas e urgentes.  
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RESUMO 

A aprendizagem empreendedora é um fenômeno que merece atenção, principalmente, quando 

está associada ao entendimento de como os empreendedores aprendem a desenvolver ações 

inovadoras, uma vez que a inovação é basilar para o desenvolvimento e sobrevivência 

empresarial. Esse ensaio teórico tem como objetivo propor modelo conceitual sobre os modos 

de aprendizagem por meio dos quais os empreendedores podem desenvolver ações de inovação. 

Dentre os modos de aprendizagem empreendedora foram consideradas a experiencial, por 

networks, formal e vicarious learning. Logo, o presente ensaio busca contribuir teoricamente 

para as áreas de empreendedorismo, aprendizagem e inovação, considerando-se a relevância 

em articular teoricamente os constructos de tais áreas. Entender como os empreendedores 

aprendem é fundamental para o campo de empreendedorismo; ademais, considera-se que a 

aprendizagem empreendedora desemboca em inovações quando as experiências, interações, 

formações e observações, dos empreendedores, são transformadas em novo conhecimento e 

rotinizadas. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem Empreendedora. Modos de aprendizagem. Aprendizagem e 

inovação. Inovação. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O sucesso empresarial passou a depender da capacidade de aprendizagem sobre as 

oportunidades, assim como da agilidade para desenvolver e difundir o conhecimento necessário 

para explorá-la. Com isso, afirmam Rebernik e Širec (2007, p. 408), “a capacidade de adquirir, 

desenvolver e difundir novos conhecimentos tornou-se um núcleo indispensável de 

competência”, o que implica dizer, segundo esses autores, que ao se entender o processo de 

criação e uso de novos conhecimentos e descartar conhecimentos ultrapassados, maiores serão 

as chances de promover um comportamento inovador nas organizações (REBERNIK; ŠIREC, 

2007). 

Contudo, apesar de relevante, segundo Nogueira (2019), a literatura sobre a 

aprendizagem no contexto empreendedor ainda é bastante fragmentada e basicamente indica o 



 

 

interesse na ligação entre a aprendizagem e o empreendedorismo. Ainda conforme o autor, não 

há entendimento solidificado sobre a conceituação da aprendizagem empreendedora, fato que 

dificulta o acúmulo de conhecimento do campo e a efetiva compreensão deste. 

Considerando-se que a aprendizagem empreendedora tem sido estudada a partir da lente 

das variadas formas que os empreendedores aprendem (NOGUEIRA, 2019) destaca-se que a 

aprendizagem experiencial, que aborda relação entre experiência adquirida e sua transformação 

em conhecimento (POLITIS, 2005); a aprendizagem por networks, que se refere a interação em 

redes de relacionamentos (MAN, 2006); a aprendizagem formal, que ocorre por intermédio de 

mecanismos educacionais (JIAO; CUI, 2010); e a aprendizagem vicária (vicarious learning), 

que é uma aprendizagem indireta, por meio da observação das ações e comportamentos de 

terceiros (HOLCOMB et al., 2009; ABECASSIS-MOEDAS; SGUERA; ETTLIE, 2015) estão 

entre os modos de aprendizagem empreendedora, preconizados na literatura. 

Evidencia-se que os modos de aprendizagem, inerentes à ação de todo empreendedor, 

são ainda pouco abordados nos estudos acerca da aprendizagem e inovação. Nesse sentido, 

Chaharbaghi e Newman (1996) salientam que as contribuições dos indivíduos, no processo 

inovativo, bem como a forma como eles aprendem e os comportamentos que desenvolvem são 

cruciais, todavia, muitas vezes essas questões são negligenciadas nas discussões acerca da 

inovação. 

Assim, defende-se que entender a relação entre os modos de aprendizagem 

empreendedora e a inovação é crucial, pois de acordo com Lattacher e Wdowiak (2020) a 

aprendizagem empreendedora culmina no aumento de conhecimento, portanto, o presente 

ensaio entende que uma das consequências deste acúmulo de conhecimento pode ser a 

implementação de inovações. Contudo, os estudos que tratam da temática da aprendizagem e 

empreendedorismo enfatizam a aprendizagem por meio do fracasso (ver: MINNITI; 

BYGRAVE, 2001; HUOVINEN; TIHULA, 2008; COPE, 2011) e a aprendizagem mediante a 

experiência (ver: RAE; CARSWELL, 2000; POLITIS, 2005; CORBETT, 2005), mas são 

insuficientes os estudos que enfocam variadas formas de aprendizagem no campo do 

empreendedorismo (ver: MAN, 2006; HOLCOMB et al., 2009), e são em menor número ainda, 

os estudos que interligam diversos modos de aprendizagem nas ações de inovação dos 

empreendedores (ABECASSIS-MOEDAS; SGUERA; ETTLIE, 2015).  

Destarte, como cada indivíduo pode aprender de maneira e intensidade distintas esse 

artigo apresenta ensaio teórico que tem como objetivo propor um modelo conceitual sobre os 

modos de aprendizagem por meio dos quais os empreendedores podem desenvolver ações de 

inovação. Assim, o presente ensaio busca contribuir teoricamente para as áreas de 

empreendedorismo, aprendizagem e inovação, considerando-se a relevância de articular 

teoricamente os conceitos de aprendizagem empreendedora e inovação.  

 

2. APRENDIZAGEM EMPREENDEDORA 

 

Em sua revisão de literatura sistemática, contabilizando o período de 1972 a 2011, Wang 

e Chugh (2014), constataram que apesar de os estudos referentes a aprendizagem 

empreendedora terem se originado a partir de uma ampla gama de fundamentos teóricos, tanto 

a aprendizagem experiencial como a aprendizagem organizacional foram as duas perspectivas 

teóricas dominantes e influenciadoras dos estudos da área, nesse período. Os autores também 

relatam que o desenvolvimento da área é prejudicado pelo excesso de diversificação, 

individualismo e fragmentação dos estudos que a compõe. 



 

 

Coadunando com o exposto, Nogueira (2019) reforça, que a literatura sobre a 

aprendizagem empreendedora teve seu desenvolvimento pautado na abordagem da 

aprendizagem experiencial e isso ocorreu sob influência da edição especial da Entrepreneurship 

Theory and Practice (ET&P), em 2005, principalmente, devido ao estudo de Politis (2005) que 

modelo conceitual que engendrou o entendimento da aprendizagem empreendedora como um 

processo experiencial. 

A aprendizagem experiencial se desdobra em variadas concepções, como a da 

aprendizagem empreendedora a partir do fracasso. Nesse sentido, Lattacher e Wdowiak (2020) 

focalizam o fracasso com base na teoria da aprendizagem experiencial de Kolb (1984).  

Observam esses autores, nessa revisão, que a literatura sobre o tema fornece insights sobre todas 

as etapas do processo de aprendizagem empreendedora de fracasso. Concluem que outros 

tópicos permanecem pouco pesquisados, incluindo modos alternativos de recuperação, o 

impacto de atributos pessoais após a reflexão, os processos cognitivos subjacentes à reflexão, a 

transformação de observações baseadas em fracasso em conceitos logicamente sólidos e a 

aplicação desse aprendizado em contextos não empreendedores.  

Para Minniti e Bygrave (2001), o comportamento do empreendedor resulta de impulsos 

aleatórios, como a intuição, e de seu conhecimento, representado por sua capacidade de 

processamento. Assim, em algum momento nesse processo de escolha iterada, ocorrerão falhas 

de decisões, que culminarão em padrões alternativos de decisões, incluindo os padrões ideais e 

os não ideais. E é apenas nesses casos “que podemos aprender como os empreendedores 

internalizam as informações do sucesso e das falhas, e em último caso, como eles aprendem” 

(MINNITI; BYGRAVE, 2001, p. 5). 

O fracasso e a aprendizagem de empreendedores também foram analisados por Dias, 

Martens e  Lacerda (2021). Esses autores realizaram pesquisa qualitativa para descrever a 

trajetória e o aprendizado empreendedor de proprietários de microempresas que identificaram 

novas oportunidades após terem fracassado nos seus negócios. A partir da história de vida 

narrada por esses empreendedores, observou-se que um conjunto de experiências contribuíram 

para a compreensão de como aprenderam com o insucesso empresarial. Ao revelar como 

aprenderam sobre si mesmos, demonstraram a importância da persistência e resiliência para ter 

sucesso em novos empreendimentos. Nas redes e relacionamentos, os empreendedores 

destacam que ganharam experiência no trabalho com parceiros, funcionários e no 

estabelecimento de rede com seus parceiros de negócios.  

Vogt e Bulgacov (2019)  também realizaram um levantamento sistemático da produção 

científica em diferentes bases acadêmicas de dados com o objetivo de mapear os estudos sobre 

aprendizagem empreendedora no cenário nacional e internacional. Sugerem em suas conclusões 

que se busque avançar na compreensão do processo de aprendizagem dos empreendedores para 

que seja concebida como um fenômeno complexo, que leve em consideração diferentes 

aspectos que compõem esse processo: individuais, sociais, ambientais e históricos. Na 

avaliação desses autores, a aprendizagem empreendedora é um processo que decorre mesmo 

antes de a própria ação empreendedora ser realizada, na medida que os indivíduos se envolvem 

em diferentes práticas sociais. 

Usando o conceito de conhecimento na prática e extraindo de entendimentos atuais de 

conhecimento estético dentro dos estudos organizacionais, Vogt, Bulgacov e Elias (2021) 

exploram  como o processo de aprendizagem empreendedora se desdobra ao longo da vida dos 

fundadores de startups, bem antes da ação ocorrer. Utilizando uma abordagem de histórias de 

vida,  por meio de abdução e análise narrativa o estudo conclui que, embora a história de cada 



 

 

empreendedor seja única, a vida dos empreendedores é geralmente uma textura de práticas, 

resultando em conhecimento estético-sensível que é desenvolvido quando os empreendedores 

participam de várias práticas sociais.  
Com isso, entende-se que ambos, aprendizagem e empreendedorismo, são 

inerentemente construtivistas, comportamentais e processos sociais. Logo, a aprendizagem 

empreendedora, tem o significado de agir socialmente sobre oportunidades empreendedoras, 

para que ocorra a inicialização, organização e gestão, de empreendimentos (RAE, 2005).  

Para Man (2006), a aprendizagem empreendedora pode ser entendida como um processo 

que envolve a cognição, a experiência e o networking. A perspectiva cognitiva considera a 

aquisição e formação do conhecimento, a partir de um trabalho mental, no qual o processo de 

aprendizado é impactado por atitudes individuais, fatores emocionais e de personalidade. Já a 

perspectiva experiencial é baseada no modelo de Kolb (1984), que considera a aprendizagem 

como um processo, em que conceitos são derivados e modificados continuamente. Por fim, no 

que tange a aprendizagem por networking, o conhecimento adquirido por proprietários/gerentes 

é proveniente de relacionamentos sociais, que ultrapassa os limites da organização, podendo 

incluir: fornecedores, clientes, familiares, amigos, entre outros. 

A aprendizagem por network se refere a interação em redes de relacionamentos (MAN, 

2006). Portanto, é no momento de inserção em redes, que o empreendedor adquire o 

conhecimento necessário para explorar as oportunidades percebidas antes de outros 

empreendedores, por meio de processos de aprendizagem, que são fundamentais para delimitar 

a forma como as oportunidades aparecem, em sua conjuntura (GOIS; MACHADO, 2012). Por 

conseguinte, a aprendizagem é dotada, tanto de interação social, quanto de cognição individual, 

e os resultados de aprendizagem para os empreendedores inseridos em redes de aprendizagem, 

ocorrem por meio da “identificação e alterações relativamente permanentes que resultam da 

interação em rede. Sendo que em essência, estas mudanças devem ser valiosas para a exploração 

de oportunidades de negócio” (BERGH; THORGREN; WINCENT, 2011, p. 21). 

O contexto da interação social e cognição individual é terreno fértil para a aprendizagem 

empreendedora que também pode ocorrer mediante a observação do comportamento de 

terceiros. Sendo assim, para Holcomb et al. (2009), a aprendizagem vicária ocorre quando os 

indivíduos aprendem a avaliar seus comportamentos e ações a partir da observação e 

modelagem do comportamento de outras pessoas, de acordo com os autores, pesquisas indicam 

que comportamentos complexos podem ser aprendidos por meio de observações dos outros. 

Com esse mesmo entendimento, Abecassis-Moedas, Sguera e Ettlie (2015, p. 173) sustentam 

que a vicarious learning “é mais do que simplesmente a imitação de um comportamento”, pois 

todo o processo de aprendizagem ocorre por meio da retenção, assimilação e organização de 

tais comportamentos na memória (HOLCOMB et al., 2009; ABECASSIS-MOEDAS; 

SGUERA; ETTLIE, 2015). Vale ressaltar que a vicarious learning é fundamentalmente 

importante para novas empresas e para ambientes com alta incerteza (BINGHAM; DAVIS, 

2012).  

Por fim, no nível individual, os empreendedores podem aprender por meio da educação 

formal e treinamentos. Nesse ponto, a educação formal e o treinamento, são de fundamental 

importância para a perspectiva da aprendizagem empreendedora, pois novos conhecimentos 

podem ser desenvolvidos e sistematizados quando do gerenciamento de seus negócios (JIAO; 

CUI, 2010). Desse modo, a aprendizagem empreendedora formal também pode ser 

caracterizada como a aprendizagem por meio da participação em workshops (KLINK et al., 

2014) e envolve um conjunto de domínios, a saber: a elaboração de um framework de 



 

 

aprendizagem; a organização de um evento para a aprendizagem; a presença de um 

professor/instrutor; a concessão de créditos de qualificação; e a evidência externa de resultados 

(ERAUT, 2000). Logo, “a aprendizagem empreendedora também pode assumir a forma de 

conhecimento tácito ou conhecimento formal” (EKANEM, 2015, p. 561). 

A aprendizagem empreendedora é um processo dinâmico, refletivo, associado, aplicado 

e estimulado por necessidades práticas (COPE, 2005; MAN, 2006). Nesse contexto, o 

empreendedorismo pode ser visto como um processo de aprendizagem, e, portanto, uma teoria 

de empreendedorismo exige uma teoria de aprendizagem (MINNITI; BYGRAVE, 2001). 

Assim, para que o processo empreendedor possa ser compreendido por inteiro, faz-se 

necessário, que os pesquisadores, entendam a influência das diferentes formas de 

aprendizagem, na identificação e exploração de oportunidades, bem como o modo como os 

empreendedores aprendem (CORBETT, 2005; COPE, 2011). 

 

3. MODELOS DE APRENDIZAGEM EMPREENDEDORA 

 

Com o intuito de demonstrar o processo de aprendizagem no cenário empreendedor, 

alguns autores propuseram modelos de aprendizagem empreendedora. Dos modelos dispostos 

na literatura, foram selecionados para serem explanados no presente ensaio, os de Rae (2004), 

Politis (2005) e Holcomb et al. (2009), por compreenderem os modos de aprendizagem que 

fazem parte da presente discussão. Os modelos dos autores supracitados serão explicados 

cronologicamente a seguir. 

Rae (2004), conforme Figura 1, apresenta um modelo triádico, no qual três grandes 

temas foram identificados como componentes principais do processo de aprendizagem 

empreendedora. Esses três temas envolvem onze temáticas subjacentes, que juntas expressam 

o processo de aprendizagem, por meio da formação da identidade empreendedora, do 

empreendimento negociado e da aprendizagem contextual (RAE, 2004; RAE, 2005). 
 

Figura 1 - Modelo de aprendizagem empreendedora proposto por Rae 

 
Fonte: Rae (2004, p. 495) 



 

 

 

No modelo proposto, a emergência da formação pessoal e social está relacionada à 

formação da identidade empreendedora, e envolve os vínculos iniciais da vida do 

empreendedor, como as experiências familiares, a formação profissional e os relacionamentos 

sociais. Já a aprendizagem contextual, segundo o autor, possibilita ao empreendedor reconhecer 

e agir, sobre as oportunidades identificadas. Desse modo, é no contexto da imersão em redes, 

com a comunidade, indústrias, e etc., que a aprendizagem contextual acontece. Com isso, as 

trocas de experiências nessas relações podem aguçar a capacidade do empreendedor em 

reconhecer oportunidades. Por fim, o empreendimento negociado conota a concepção de que 

uma pessoa não consegue propagar uma empresa, estando sozinha, pois é necessário que 

ocorram negociações e relações com outras pessoas. Dessa forma, as idealizações do 

empreendedor só podem ser concretizadas, por meio de um processo iterativo de trocas, dentro 

e fora da empresa, com clientes, investidores, sócios ou empregados, por exemplo (RAE, 2004, 

2005). 

Por sua vez, o modelo desenvolvido por Politis (2005), demonstrado na Figura 2, refere-

se a um framework conceitual que representa a aprendizagem empreendedora como um 

processo experiencial que envolve a exploração dos antecedentes e os resultados do processo 

de transformação da experiência empreendedora. 
 

Figura 2 - Modelo de aprendizagem empreendedora proposto por Politis 

 
Fonte: Politis (2005, p. 402) 

 

No primeiro ponto, que se refere ao conhecimento empreendedor, o empreendedorismo 

está vinculado a identificação, avaliação e exploração de oportunidades (SHANE; 

VENKATARAMAN, 2000). Assim, a concepção de um novo empreendimento está 



 

 

relacionada ao reconhecimento e ação sobre uma oportunidade empreendedora, que ocorre 

anteriormente à organização desse novo negócio. Nesse contexto, o indivíduo não pode lidar 

com os passivos da novidade sem que a oportunidade empreendedora seja reconhecida 

previamente. A experiência de carreira do empreendedor, no que lhe concerne, se apresenta 

como o segundo fator do framework e é percebida como fundamental para o reconhecimento 

de oportunidades empreendedoras, pelo fato de que o empreendedor já passou por determinadas 

situações que o ajudaram a identificar se o caminho a ser seguido é promissor ou não (POLITIS, 

2005).  

O terceiro aspecto diz respeito ao processo de transformação da aprendizagem 

empreendedora. Desse modo, é necessário que aconteça uma transformação no conhecimento 

adquirido pelo empreendedor, para que este de fato se consolide como aprendizagem para o 

mesmo. Vale ressaltar que a transformação por si só, também não se configura como 

aprendizagem, pois deve existir algo, como por exemplo, alguma experiência ou estado, a ser 

transformado. Nesse sentido, o processo de transformação da aprendizagem empreendedora, 

ocorre por meio de dois fundamentos distintos: exploitation ou exploration. O exploitation 

refere-se ao conhecimento pré-existente do empreendedor. Esse modo está diretamente ligado 

ao refinamento, rotinas e ao conhecimento implementado. Já o exploration diz respeito às novas 

experiências e está diretamente ligado a exploração de novas possibilidades, por meio da 

experimentação, descoberta e inovação (POLITIS, 2005). 

Por fim, Politis (2005) destaca alguns fatores que influenciam o processo de 

transformação da experiência/conhecimento do empreendedor em aprendizagem. Com os 

resultados de eventos prévios os empreendedores podem aprender com os erros e fracassos, e 

evitar experiências malsucedidas. A lógica predominante ou raciocínio empreendedor, por sua 

vez, implica em dois tipos de lógica predominante: causation, que resulta em efeitos 

particulares, tendo em vista a seleção das possibilidades existentes para se chegar ao efeito 

desejado, utilizando métodos de análises e estimativas existentes para o estabelecimento de 

novos mercados, por meio dos processos de explore e exploite; e o effectuation, que se volta 

para a criação de mercados antes inexistentes, ou seja, evidencia as possibilidades existentes, 

que advém dos possíveis conjuntos criados com os meios disponíveis, focando na lógica de 

controle. Por fim, a orientação de carreira preconiza que cada empreendedor em sua 

singularidade efetiva, possui diferentes tipos de eventos empreendedores e situações de 

aprendizagem, que influenciam diretamente, o modo como a experiência é transformada em 

conhecimento empreendedor (SARASVATHY, 2001; POLITIS, 2005). 

Por fim, o último modelo de aprendizagem empreendedora explanado no presente 

estudo, refere-se ao modelo de Holcomb et al. (2009), exposto na Figura 3. Em sua proposta, 

os autores, consideram que a aprendizagem empreendedora decorre da aprendizagem 

experiencial e vicária. 

 



 

 

Figura 3- Modelo de aprendizagem empreendedora proposto por Holcomb et al.

 
Fonte: Holcomb et al. (2009, p. 176) 

 

Os autores defendem que os processos de aprendizagem experiencial e vicária podem 

resultar em informações ambíguas e incompletas. Com isso, o processo de aprendizagem 

empreendedora, abre espaço para efeitos da heurística de disponibilidade 

(acontecimentos/eventos que permanecem na memória do empreendedor), heurística de 

representatividade (previsões intuitivas) e heurística de ancoragem/ajuste (valores facilmente 

acessíveis são estabelecidos e utilizados como ponta pé inicial para estabelecer soluções a 

diversos julgamentos diários). Com o modelo, os autores consideram que o processo de 

aprendizagem empreendedora é influenciado por fatores de heurística, que impactam na 

obtenção de novos conhecimentos, por meio da aprendizagem experiencial e vicária, também 

evidenciando fatores que podem explicar variações na aprendizagem do empreendedor 

(HOLCOMB et al., 2009). 

 

4. APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO 

 

O processo de conhecimento do mercado faz com que ocorram dois fenômenos, o 

primeiro é a orientação para a aprendizagem e o segundo a capacidade de absorção de inovações 

(SHENG; CHIEN, 2016). Com isso, a moderna gestão é aquela que consegue “identificar e 

utilizar fontes externas de conhecimento e organizar processos internos de aprendizagem” 

(NIEUWENHUIS, 2002, p. 285). Nesse cenário, é importante compreender qual a relação entre 

a aprendizagem, o conhecimento adquirido pelo empreendedor e a ação de inovação, que é 

fundamental para o desenvolvimento de qualquer organização.  

Considerando-se que a inovação e a aprendizagem são fatores imbricados, Chaharbaghi 

e Newman (1996) propuseram um modelo, no qual, quatro ciclos de aprendizagem se integram, 

evidenciando diferentes estados de oportunidades. A inovação é o centro do modelo 

demonstrando que está integrada ao ciclo de aprendizagem e que este é um processo em 



 

 

constante evolução, além disso, há um componente crítico que é o fator humano. O modelo está 

representado na Figura 4. 
 

Figura 4- Um modelo de aprendizagem integrada 

 
Fonte: Chaharbaghi e Newman (1996, p. 11) 

 

Para esses autores, a aprendizagem transformacional está relacionada à concepção de 

ideias criativas e ao estabelecimento de novos modelos. A aprendizagem de desenvolvimento, 

por sua vez, diz respeito à avaliação que os implementadores realizam, dos novos modelos, a 

fim de estabelecer propósitos, sequências e objetivos, para atender aos anseios da organização. 

Já a aprendizagem comportamental e construção de instrumentos refere-se à mudança na qual 

ferramentas são desenvolvidas para alcançar os novos objetivos da organização. Assim, essa 

aprendizagem é tanto conceitual, como processual e envolve o desenvolvimento de novas 

ferramentas a serem utilizadas em um novo ambiente. Por fim, a aprendizagem incremental é 

desenvolvida a partir de novas experiências, ou seja, está relacionada a percepção sobre qual 

ferramenta usar e em qual tarefa aplicar a ferramenta correta. 

Dessa forma, o modelo possui contribuições, para o contexto empresarial e de pesquisa. 

As implicações para a indústria compreendem: ser possível identificar em qual ponto a empresa 

está no processo inovativo, e planejar a forma de aprendizagem necessária e estabelecer para a 

empresa a compreensão de como os indivíduos (criadores, implementadores e estabilizadores) 

aprendem. Já os pesquisadores, podem reconhecer a relevância de tronar-se parte da 

aprendizagem para resultar em um processo mais robusto e desenvolver teorias, que possam ser 

utilizadas nas empresas. Portanto, de acordo com o modelo, para cada indivíduo, em sua 

particularidade, existe um tipo de aprendizagem dentro do processo inovativo 

(CHAHARBAGHI; NEWMAN, 1996). 

Contudo, de acordo com Ehrich e Billett (2004), é válido destacar que experiências 

individuais isoladamente, podem não ser suficientes para elevar as experiências de 

aprendizagem no local de trabalho, que segundo Pereira e Dathein (2012), fomentam a 

inovação. Dessa forma, a interação com redes locais, consultores e outros pequenos 

empreendimentos, podem auxiliar o processo de aprendizagem de pequenos negócios, assim 



 

 

como, os conselhos de amigos, familiares e mentores, que podem reunir as informações 

necessárias, quando os empreendedores precisarem (EHRICH; BILLETT, 2004; BARRETT, 

2006). 

Como indicado, para que novas ideias empreendedoras sejam desenvolvidas, 

contribuições de diversos agentes, de diferente natureza, devem ser levadas em consideração, 

uma vez que as competências e conhecimentos desses diferentes atores são complementares as 

do empreendedor (RAVASI, TURATI, 2005). Com isso, para Saunders, Gray e Goregaokar 

(2013), a sobrevivência e crescimento das empresas dependem da aprendizagem contínua e 

estratégica, que ocorre por meio de interações com fornecedores e usuários finais dos bens de 

uma empresa. 

Segundo Abecassis-Moedas, Sguera e Ettlie (2015) a inovação é um comportamento, 

que pode ser apreendido pelos empreendedores, mediante a observação de diferentes modelos. 

Desse modo, para os autores, os empreendedores aprendem a inovar por meio da observação 

de modelos, dos pais, professores e mentores. O modelo proposto pelos autores pode ser 

observado na Figura 5. 
 

Figura 5- O modelo teórico de Abecassis-Moedas, Sguera e Ettlie 

 
Fonte: Abecassis-Moedas, Sguera e Ettlie (2015, p. 3) 

 

Os autores ainda ressaltam que: 
Se a aprendizagem envolve simplesmente observar e replicar uma prática ou a 

profissão, modelos acadêmicos podem ser muito eficazes. Do contrário, se a 

aprendizagem envolve comportamentos complexos e heurísticos, como a inovação, 

outros modelos competentes podem ser mais importantes para aprender, como para 

inovar (ABECASSIS-MOEDAS; SGUERA; ETTLIE, 2015, p. 8). 

 

Nessa conjuntura, as inovações podem originar-se tanto de indivíduos, quanto de 

organizações e o conhecimento gerado por essas duas fontes é fator crucial para o 

desenvolvimento de novas ideias (MELLO; MACHADO; JESUS, 2010). Assim, a renovação 

estratégica e a inovação podem ser alcançadas por meio da aprendizagem organizacional e 

individual (WANG; WANG; HORNG, 2010). 



 

 

Finalmente, o conhecimento pode ser obtido, por intermédio de inúmeros mecanismos 

de aprendizagem, mas necessita que ocorra uma incorporação e interpretação acurada do 

conhecimento adquirido, em sistemas organizacionais, à medida que, a compreensão de seus 

processos de utilização e desenvolvimento de novos conhecimentos, tal como o descarte de 

conhecimento obsoleto, podem resultar em comportamento inovador para as organizações 

(ZHANG; MACPHERSON; JONES, 2006; REBERNIK; ŠIREC, 2007). 

 

5. PROPOSTA DE MODELO CONCEITUAL DOS MODOS DE APRENDIZAGEM 

EMPREENDEDORA PARA A INOVAÇÃO 

 

Os conceitos e constructos apresentados na revisão teórica foram usados para embasar 

a construção do modelo conceitual do presente ensaio teórico. O modelo se fundamenta nos 

estudos de diversos autores, que trataram da temática da aprendizagem empreendedora, os quais 

foram selecionados por apresentarem variados modos de aprendizagem, que podem ser 

adotados pelos empreendedores, em suas ações inovativas. 

Os autores que embasaram teoricamente os constructos do modelo conceitual proposto 

são: Chaharbaghi e Newman (1996); Rae (2004); Politis (2005); Man (2006); Holcomb et al. 

(2009); Jiao e Cui (2010); Abecassis-Moedas, Sguera e Ettlie (2015). Esses estudos abordaram 

os modos de aprendizagem de interesse do presente ensaio: experiencial, por network, formal e 

vicária e/ou a relação entre aprendizagem e inovação. 

O modelo conceitual é proposto na Figura 6 e apresenta quatro modos de aprendizagem, 

por meio dos quais, os empreendedores podem desenvolver ações de inovação, a partir da 

transformação de experiências, interações sociais, formações, observações e outros, em novos 

conhecimentos. 

 
Figura 6- Modelo conceitual da aprendizagem empreendedora para a inovação 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2022) 



 

 

A primeira forma de aprendizagem disposta no modelo refere-se a aprendizagem 

experiencial (POLITIS, 2005; HOLCOMB et al., 2009). De acordo com Politis (2005) e 

Holcomb et al. (2009), o processo de aprendizagem empreendedora pode ser percebido como 

um processo experiencial. Para Politis (2005) a aprendizagem experiencial pode advir de três 

fontes, baseadas na vivência do empreendedor: experiência com a criação de negócios 

anteriores, experiência de gestão e experiência no setor específico, que se deseja atuar. Assim, 

os empreendedores podem implementar ações de inovação, advindas dessas fontes, que são 

provenientes das experiências anteriores, a inicialização do negócio. 

O segundo modo de aprendizagem, por networks, compreende a aprendizagem mediante 

as relações sociais, nas quais o empreendedor está imerso. Essa forma de aprendizagem destaca 

a influência das interações que os empreendedores realizam, com os indivíduos/organizações, 

no processo de aprendizagem empreendedora (RAE, 2004; MAN, 2006). Portanto, os 

empreendedores podem desenvolver ações de inovações, mediante um processo que envolve a 

autoaprendizagem e a aprendizagem em redes sociais (colaboradores, técnicos, fornecedores, 

clientes, concorrentes, centros de pesquisa, departamentos governamentais, associações da 

indústria, entre outros) (RAVASI; TURATI, 2005; JIAO; CUI, 2010), sendo assim, 

enriquecidas por diversos fatores, inclusive externos, a organização (MAN, 2012). 

A aprendizagem formal, por sua vez, evidencia o terceiro modo de aprendizagem 

proposto no estudo. Esse modo compreende a aprendizagem por intermédio de mecanismos 

educacionais, como por exemplo, treinamentos, formação acadêmica, participação em cursos, 

oficinas, workshops, feiras, entre outros (JIAO; CUI, 2010). Assim, considera-se que a 

educação e o treinamento formal são de fundamental importância para que as ações de inovação 

sejam adotadas pelos empreendedores. 

Por fim, a vicarious learning representa o quarto modo de aprendizagem empreendedora 

pertencente ao modelo conceitual. Esse é um modo de aprendizagem indireta, através da 

observação do comportamento e ações dos outros. Com isso, a vicarious learning por ser a 

observação de modelos comportamentais, que culminam com a reprodução de comportamentos 

de sucesso e a rejeição daqueles que forem malsucedidos, pode impactar diretamente nas ações 

inovativas dos empreendedores (HOLCOMB et al., 2009; ABECASSIS-MOEDAS; SGUERA; 

ETTLIE, 2015). 

Vale salientar que se pode extrapolar para a vicarious learning, a forma de 

aprendizagem by hiring, que segundo Bittencourt (2012) ocorre quando empresas, absorvem 

funcionários (experts) de seus concorrentes. Assim, como a vicarious learning, refere-se a 

observação de modelos de comportamentos, pode-se considerar que o by hiring está 

incorporado a esse modo de aprendizagem, já que “o conhecimento é algo inerente ao ser 

humano” (BITTENCOURT, 2012, p. 45), e, portanto o processo de observação poderá ser 

ativo, quando o colaborador fizer parte da empresa, participando efetivamente do processo de 

obtenção e construção do conhecimento organizacional. 

O modelo propõe que rotinizar conhecimentos advindos das experiências, interações 

sociais, formação acadêmica e observações do comportamento de terceiros é fundamental para 

que novos conhecimentos surjam e mediante a aprendizagem empreendedora experiencial, por 

networks, formal e vicária se efetive e desemboque em ações de inovação, pois de acordo com 

Ravasi e Turati (2005, p. 138) “aprender é intrínseco a qualquer tipo de inovação”. Dito isto, 

Breslin (2019) argumenta que intuir, rotinizar, internalizar e explorar são elementos que 

precisam ser desenvolvidos para que a aprendizagem empreendedora ocorra e oportunidades 

sejam aproveitadas. Para o autor, a rotina no âmbito empreendedor faz com que conhecimentos 



 

 

sejam acumulados em um processo que “libera recursos cognitivos valiosos”, necessários para 

a continuidade em intuir, explorar e internalizar (BRESLIN, 2019, p. 613). 

Portanto, “a inovação é vista como o resultado de processos de aprendizagem que geram 

e aplicam novos conhecimentos em rotinas, processos e procedimentos”. Assim, conhecimento, 

aprendizagem e inovação, envolvem aspectos coletivos (refletidos pelas interações sociais) e 

individuais (envolvendo a cognição) e podem ser impactados por fatores de contexto, de 

estrutura, do social e do indivíduo (ISIDRO FILHO; GUIMARÃES, 2010, p. 139). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aprendizagem empreendedora é um fenômeno que merece atenção, principalmente 

quando está associada ao entendimento de como os empreendedores aprendem a desenvolver 

ações inovadoras, uma vez que a inovação é basilar para o desenvolvimento e sobrevivência 

empresarial. Com isso, esse ensaio teórico teve como objetivo propor um modelo conceitual 

sobre os modos de aprendizagem por meio dos quais os empreendedores podem desenvolver 

ações de inovação.  

Discute-se que os modos de aprendizagem empreendedora experiencial, por networks, 

formal e vicária resultam em ações de inovação. Destarte, a aprendizagem desemboca em 

inovações quando as experiências, interações, formações e observações, dos empreendedores, 

são transformadas em novo conhecimento e rotinizadas. 

Nesse contexto, destaca-se a relevância de se considerar diversos tipos de aprendizagem 

no processo inovativo das empresas, uma vez que as variadas formas de aprendizagem, bem 

como a intensidade com que elas acontecem, podem implicar em diversas formas de inovar 

para as organizações (BITTENCOURT, 2012) e entender como os empreendedores aprendem 

é fundamental para o campo de empreendedorismo (ABECASSIS-MOEDAS; SGUERA; 

ETTLIE, 2015). 
Espera-se que o modelo conceitual proposto possa contribuir para a realização de futuras 

pesquisas teóricas e/ou empíricas e que essas pesquisas sejam realizadas tendo como ponto de 

partida a ideia da integração dos modos de aprendizagem empreendedora para que sejam 

alcançadas as ações de inovação.  
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A RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, COMPETÊNCIAS
EMPREENDEDORAS E INTENÇÃO DE EMPREENDER:

UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
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Resumo: O presente artigo objetiva realizar uma revisão sistemática acerca do tema educação
empreendedora, competências empreendedoras e intenção empreendedora, através de uma
pesquisa no portal Scopus, utilizando como descritores educação empreendedora,
competências empreendedoras e intenção de empreender, totalizando 74 artigos. Observa-se o
interesse inicial dos autores em analisar a educação empreendedora como fator gerador da
intenção empreendedora. Contudo, os resultados apontados nas pesquisas demonstraram a
existência da relação entre os três constructos em todos os artigos selecionados. As primeiras
publicações são datadas de 2008, onde o foco do estudo esteve, majoritariamente, no
ambiente universitário e, além das relações dos constructos, observa-se que os fatores
sócio-culturais influenciaram a intenção de empreender. Dessa forma, conclui-se, em
concordância entre os autores, que o empreendedorismo é passível de desenvolvimento por
meio da educação empreendedora, desde que aplicado à metodologias e contextualizado nos
fatores sócio-culturais do meio em que os indivíduos se encontram.

Palavras-chave: Educação empreendedora. Competências empreendedoras. Intenção de
empreender.

1 Introdução

O último relatório de monitoramento global de empreendedorismo realizado em 2020
demonstrou que a pandemia do Covid-19 teve um impacto nos empreendimentos por todo o
mundo. Todavia, mesmo em cenário pessimista, o Brasil possui destaques positivos,
especialmente quanto à iniciativa de abrir um negócio. Em 2019 a taxa de intenção
empreendedora era de 30%, já em 2020 cresceu para 53%, com 35% dos brasileiros indicando
a pandemia como o principal motivador (GEM, 2020), demonstrando a necessidade de
incentivos quanto ao empreendedorismo.

A nível internacional, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e
Desenvolvimento (UNCTAD, 2012), classifica como componente chave na estrutura da
política de empreendedorismo, o aprimoramento da educação empreendedora e o
desenvolvimento das habilidades. Além disso, vai ao encontro com os interesses do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações que define a educação empreendedora como
uma das prioridades dos projetos de pesquisa, para os anos de 2021 a 2023 (BRASIL, 2021).

Ademais, a educação empreendedora merece atenção, pois é pautada em torno do
desenvolvimento de competências por meio de questões amplamente discutidas como a
interdisciplinaridade, a geração do conhecimento compartilhado e a conexão com a sociedade
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(BAGER, 2011). Sendo que por meio da educação empreendedora é possível desenvolver
agentes atuantes e transformadores, que “reconhecem oportunidades onde outros veem caos,
contradição e confusão” (KURATKO, 2017, p.3), ou seja, indivíduos com habilidades
empreendedoras, “caracterizados principalmente pela busca de oportunidades, pela aceitação
de riscos e pela tenacidade na defesa de uma ideia até torná-la realidade”.

Neste sentido, a educação empreendedora atua como fortalecedora do vínculo entre o
ensino e o mercado, e também como desenvolvedora de competências empreendedoras
(LOPES, 2010). Desse modo, é pertinente estudar a relação existente entre a educação
empreendedora, o desenvolvimento de competências empreendedoras e a intenção de
empreender e, mais do que isso, entender o que os pesquisadores da área têm publicado
acerca deste tema.

Assim sendo, o presente artigo objetiva empregar o método de revisão sistemática da
literatura para entender o que as publicações têm abordado quanto ao tema educação
empreendedora, competências empreendedoras e intenção de empreender.

2 Referencial Teórico

Para a realização da revisão de literatura sistemática utilizou-se a metodologia
proposta por Tonin et al. (2021), que emprega um questionamento como ponto inicial,
portanto, buscou-se entender o que as publicações têm abordado quanto ao tema educação
empreendedora, competências empreendedoras e intenção de empreender. Partindo dessa
indagação, realizou-se uma pesquisa no portal Scopus, por artigos que compreendessem os
temas descritos. A escolha da base de dados fundamenta-se por integrar diversas fontes de
conteúdo científicos, de resumos à citações da literatura revisada por pares em periódicos,
livros e anais de conferências (ELSEVIER, 2020) e, também, por ser uma das bases
recomendadas pela Capes. Levando em conta o caráter multidisciplinar da discussão acerca de
empreendedorismo e a interatividade da plataforma mundialmente, a pesquisa utilizou de
terminologias inglesas para a busca, assim sendo entrepreneurship education, entrepreneurial
skills e entrepreneurial intentions, resultando em 165 artigos.

A partir desse resultado, aplicou-se limitações na pesquisa como estágio de postagem,
idiomas e áreas de estudo, disponibilidade gratuita e que em seus títulos, resumos ou palavras
chave apresentassem correlação com um ou mais itens de pesquisa. O procedimento efetuado
filtrou o número de artigos, como pode ser observado no Quadro 1.

Como resultado, foram encontrados 165 artigos que possuem em seu título, resumo ou
palavras-chave relação com os descritores educação empreendedora, competências
empreendedoras e intenção de empreender, sendo que o mais antigo é datado de 1998. Ao
aplicar os filtros de inclusão e exclusão, como a seleção de idiomas, áreas de estudo e, por
fim, conexão com o tema, obteve-se 74 artigos resultantes com o mais antigo datado de 2008.
Isso indica que apenas dez anos após há artigos disponíveis gratuitamente que discutem a
temática e adentram em todos os critérios estabelecidos.



Quadro 1 - Critérios de inclusão e exclusão dos artigos.

Descritores utilizados na
pesquisa

Artigos
pesquisados
no portal
periódicos
Scopus.

Artigos em
estágio final
de postagem
que  com
publicação
em inglês e
espanhol

Artigos em áreas:
Administração,
Ciências Sociais,
Economia,
Engenharia,
Computação,
Psicologia ou
Multidisciplinar

Artigos que
abordassem em
seu resumo pelo
menos um
aspecto
relacionado ao
tema e que não
fossem repetidos.

Artigos
relacionados
ao tema que
estivessem
disponíveis
gratuitamente.

entrepreneurship education
entrepreneurial skills
entrepreneurial intentions

165 123 117 77 74

Fonte:  Elaborado pelos autores (2021).

Destacam-se duas obras publicadas em 2008 que objetivam entender a relação entre a
intenção e as competências necessárias para empreender. Nesse sentido, o aumento das
publicações acerca de educação empreendedora, competências empreendedoras e intenções
empreendedoras ocorre a partir de 2014, contendo 07 publicações, e tem o seu crescimento
consolidado apenas depois de 2018, ano em que foram publicados 15 trabalhos, representados
na Ilustração 1.

Ilustração 1 - Número de artigos analisados por ano de publicação.

Fonte:  Elaborado pelos autores (2021).

A elaboração dos artigos está concentrada em torno de um a três autores, sendo os
periódicos publicados com a participação de três autores os mais comuns, contendo 24
estudos, seguido de trabalhos elaborados em parceria de dois autores, com 19 artigos, ao
passo que os estudos de autoria individual compõem 12 artigos.



Para a publicação das pesquisas, os autores demonstraram grande variabilidade na
seleção dos periódicos, com 51 revistas que tiveram uma publicação. No entanto, observou-se
que a revista Education and Training que possui a liderança como opção dos autores, com sete
artigos publicados, representando assim 9,46% do total de publicações, seguido da revista
Sustainability com 6,76% do total e 5 artigos publicados, conforme observado na Tabela 1.

Tabela 1 - Composição dos artigos publicados nas revistas.
Periódico Frequência absoluta Frequência Relativa

Education and Training 7 9,46%
Sustainability 5 6,76%

Journal of Entrepreneurship Education 3 4,05%
International Journal of Economic Research 2 2,70%

International Journal of Entrepreneurial
Behaviour and Research 2 2,70%

International Journal of Innovation, Creativity
and Change 2 2,70%

Journal of Innovation and Entrepreneurship 2 2,70%
Outros 51 68,92%

Total 74 100,00%
Fonte:  Elaborado pelos autores (2021).

Na sistematização dos artigos encontrados, efetuou-se os seguintes procedimentos:
primeiramente, analisou-se os referenciais teóricos, buscando compreender como os autores
dos periódicos conceituam os termos educação empreendedora, competência empreendedora
e intenção empreendedora, bem como possíveis temas similares estudados, que serão
apresentados na seção subsequente deste trabalho.

Tendo realizado isso, foram examinados os objetivos dos estudos, questionando-se
quais as finalidades dos autores na realização das pesquisas. Assim, observou-se que não
foram encontrados artigos que objetivaram, somente, estudar a educação empreendedora e as
competências empreendedoras. Desse modo, percebe-se a oportunidade de desenvolver
estudos que explorem a relação entre educação empreendedora e o desenvolvimento das
competências empreendedoras. Por outro lado, isso não significa que a relação entre os dois
temas não tenha sido analisada. O que ocorre, na realidade, é que os autores discorrem a
respeito desses temas englobando a intenção empreendedora, conforme pode-se observar
pelos 17 periódicos selecionados.

Similarmente, observa-se que o maior interesse dos pesquisadores está em analisar a
educação empreendedora combinada com intenção de empreender, com um total de 23
artigos. Isso pode levar a questionamentos se o desenvolvimento das competências
empreendedoras é visto como um meio do processo para despertar o desejo de empreender, ao
contrário de ser um objetivo.

Em contra partida, 12 artigos selecionados através da revisão sistemática, buscam
estudar as competências empreendedoras relacionadas na intenção de empreender. Nesse
sentido, é interessante mencionar e, será abordado mais à frente, que os autores discutiram
acerca do empreendedorismo como algo passível de desenvolvimento. Ainda, um número
menor de autores, objetivaram estudar como foco apenas um dos descritores selecionados,



sendo a intenção empreendedora com um total de 12 artigos, seguido da educação
empreendedora com 07 e competências empreendedoras com 03 artigos, conforme
demonstrado na Ilustração 2.

Ilustração 2 - Classificação dos objetivos dos artigos por descritores.

Fonte:  Elaborado pelos autores (2021).

Todavia, ao observar os objetivos dos artigos publicados nos últimos três anos (2019,
2020 e 2021), encontra-se uma tendência nas pesquisas em estudar a educação empreendedora
associada à intenção de empreender, totalizando 10 artigos publicados e, em seguida, da
relação entre as três temáticas (educação, intenção e competências empreendedoras), obtendo
09 periódicos publicados. Além disso, aparecem os estudos que buscaram analisar apenas a
intenção empreendedora, sucedido de educação empreendedora com 04 e 03 publicações,
respectivamente.

Embora nem todos os artigos selecionados objetivam analisar as três temáticas,
possuindo um enfoque maior em uma ou em outra, todos discutem a educação
empreendedora, intenção de empreender, competências empreendedoras e, como produto do
seu trabalho, reforçam a existência desse vínculo. Desse modo, neste artigo será relacionado a
intenção inicial dos autores com os resultados encontrados.

2.1 Dos Objetivos e Resultados

A grande maioria dos periódicos objetiva investigar a intenção de empreender, seja
estudando apenas o propósito ou relacionando-as com as demais e, dentre os autores que
focaram no intuito empreendedor, encontrou-se estudos que questionam o que impele o
sujeito, sem necessariamente analisar variáveis que possam estar envolvidas no processo.
(ROSADO-CUBERO; FREIRE-RUBIO; HERNÁNDEZ, 2021; NAVAVONGSATHIAN;
RUNGRUANG, 2020; KHALID et al., 2020; PĂUNESCU; POPESCU; DUENNWEBER,
2018, RANTANEN; PAWLAK; TOIKKO, 2015).

Enquanto isso, Vélez et al. (2020), Alaref, Brodmann e Premand (2020), Sriyakul e
Jermsittiparsert (2019), Al-Shami et al. (2019), Solesvik e Westhead (2019), Pandit, Joshi e
Tiwari (2018) Barba-Sánchez e Atienza-Sahuquillo (2018), Ruswanti (2016), Hamzah et al.
(2016) e Oosterbeek, van Praag e Ijsselstein (2010) tomam como pressuposto que a intenção
de empreender pode ser estimulada através da educação empreendedora e, em suas obras,
buscam verificar como a relação educação-intenção ocorre. Similarmente, outros
pesquisadores colocam na soma da equação as competências empreendedoras, como viés



desenvolvido pela educação e como características essenciais para despertar o sentimento
empreendedor (SHAH; AMJED; JABOOB, 2020; GARRIDO-YSERTE;
CRECENTE-ROMERO; GALLO-RIVERA, 2020; JAMALUDDIN et al., 2019; ISMAIL;
SAWANG; ZOLIN, 2018). Há autores que deixam subentendido a conexão ao propor modelo
de educação empreendedora, informando claramente que o objetivo final é a intenção (DO
PAÇO et al., 2011; VON GRAEVENITZ; HARHOFF; WEBER, 2010) ou o desenvolvimento
de competências (DINIS et al., 2013; LIÑÁN; NABI; KUEGER, 2013).

Contudo, ofertar por ofertar a educação empreendedora não é suficiente, como é
percebido nos estudos que encontraram baixa ou nenhuma relação entre a educação
empreendedora e as intenções de empreender. Tal qual o caso de Jamaluddin et al. (2019), que
ao examinar o impacto da educação empreendedora na intenção e nas competências dos
alunos de um curso de moda, não encontrou relação significativa. Os autores atribuem a isso a
metodologia e o tempo em que o treinamento foi desenvolvido, informando que “os
programas de educação para o empreendedorismo precisam ser programados de maneira mais
estruturada e oportuna. Assim, pode-se concluir que a consideração do tempo desempenha um
papel importante para garantir que a implementação de um programa possa ser alcançada” (p.
126).

Outrossim, a utilização das ferramentas de negócio não desperta o empreendedorismo,
como na tentativa de aplicar o Business Models Canvas feita por Hutasuhut et al. (2020) não
resultante na alteração na intenção de empreender, bem como no parecer negativo dos estudos
de Oosterbeek, van Praag e Ijsselstein (2010, p. 18), onde “indiretamente, os participantes
podem ter perdido seu (super) otimismo (conforme refletido em sua baixa autopercepção) e
isso pode ter causado um menor interesse no empreendedorismo”. Dessa forma, precisa-se
compreender que “a educação empreendedora também desenvolve crenças, valores e atitudes”
(HUTASUHUT et al., 2020, p. 116) e que “na medida em que os conteúdos e metodologias
permitem, efetivamente, o reforço de aptidões e competências, a intenção empreendedora é
estimulada positivamente” (VÉLEZ et al., 2020, p. 69).

Assim, é necessário que se estabeleçam procedimentos metodológicos na educação
empreendedora que ressaltem as habilidades a serem desenvolvidas. Farashah (2013, p. 881)
acredita que é necessário trazer complementares às metodologias tradicionais de negócios,
como no caso do plano de negócios que, por si só, não desenvolve as competências, “porém,
se o objetivo da educação é capacitar os alunos a criar e concretizar oportunidades, o processo
de “aprender a ser empreendedor” é a melhor solução”.

Zahro (2016, p. 410), por sua vez, trará a abordagem de learning design, uma
ferramenta pedagógica proveniente da engenharia para o âmbito da educação empreendedora.
Nesse caso, “a aprendizagem ocorre por meio de duas formas: teórica e prática”, da sala de
aula para o campo. Apesar de ser comumente utilizado nos cursos de engenharia, aplicar o
método dentro da educação empreendedora pode ajudar os alunos “a ter comprometimento
com o trabalho em equipe e espírito competitivo em relação a outros grupos, demonstrados
por seu nível de motivação” (p. 413). No entanto, para que o objetivo seja atingido é
necessário que todas as partes interessadas, como líderes, docentes, servidores e stakeholders,
estejam envolvidas no processo, oferecendo as informações teóricas necessárias e os meios
para que a prática ocorra.

Ainda, segundo Mosey, Noke e Binks (2012, p. 906), “os acadêmicos podem reforçar
suas intenções empreendedoras através da construção de laços fortes com empreendedores
experientes para ajudar a superar o ambiente universitário não comercial”. Uma forma de



fazer isso é integrar, junto à educação empreendedora, a participação de exemplos de
empreendedores bem sucedidos (BOLDUREANU et al., 2020). Entretanto, não é necessário
buscar apenas fora da sala de aula potenciais exemplos, visto que o educador desempenha o
papel de interlocutor e ambos, Olokundun (2017) e Besterfield-Sacre et al. (2016),
demonstram a importância do seu papel para garantir que a educação empreendedora tenha
um efeito fidedigno no desejo de ser um empreendedor.

De qualquer modo é fundamental, ao desenhar a estrutura da educação
empreendedora, que os envolvidos estejam atentos ao perfil dos discentes que comporão o
curso, uma vez que os resultados de Boldureanu et al. (2020, p. 22) “mostram que, a fim de
tornar este método educacional mais científico, os programas de educação para o
empreendedorismo devem ser projetados de forma diferente para estudantes de administração
e de outros cursos”, ou seja, de acordo com a persona, os alunos responderão de formas
diferentes às metodologias aplicadas.

No intuito de compreender isso, alguns autores analisaram os fatores externos e
internos que podem interferir na intenção, mesmo nos casos que os indivíduos analisados
foram expostos à educação empreendedora (JENA, 2020; GEORGESCU; HERMAN, 2020;
RAMOS; MADEIRA; DUARTE, 2020; GONZÁLEZ-SERRANO et al., 2017;
MUÑOZ-FERNÁNDEZ; RODRÍGUEZ-GUTIÉRREZ; SANTOS-ROLDÁN, 2016; NENEH,
2014; XIE; WANG, 2014). Entre os fatores observados, o gênero é apontado como agente
central, questionando a influência que pode exercer sobre a vontade de empreender. Os
resultados demonstraram que o gênero não só interfere, como repetidamente apontaram que
os homens tendem a ter maiores inclinações empreendedoras do que as mulheres (KHAN,
2019; VODĂ; FLOREA, 2019; SERRANO et al., 2016; WESTHEAD; SOLESVIK, 2016;
DAIM; DABIC; BAYRAKTAROGLU, 2015; NENEH, 2014).

Um dos motivos relacionados a isso são “as diferenças na percepção de autoconfiança
ou controle do comportamento percebido entre esses dois grupos, sendo maior em ambos os
casos nos homens do que nas mulheres” (SERRANO et al., 2016, p. 782), além disso, essa
insegurança pode ser atribuída às barreiras de gênero e ao baixo incentivo governamental em
transpor as desigualdades (NENEH, 2014), ao qual o estado não pode ser eximido da sua
obrigação (KHAN, 2019).

Todavia Daim, Dabic e Bayraktaroglu (2015) constataram que, mesmo que impacte no
desejo, existem diferenças significativas na relação gênero-intenção de acordo com o país,
ocorridas devido aos diversos panoramas econômicos e sociais, convergindo com os estudos
de Liñán, Nabi e Kueger (2013, p. 93), ao compararem o desejo de empreender na Espanha e
na Grã Bretanha. Os autores concluíram que "uma das descobertas mais fortes foi que as
hipóteses de diferenças culturais foram confirmadas, sugerindo que o papel da cultura em
explicar a intenção é provavelmente muito importante”. A pesquisa desenvolvida por
Rantanen, Pawlak e Toikko (2015, p. 57) corrobora com isso ao analisar as intenções
empreendedoras dos jovens na Finlândia e na Polônia e comprova que “a confiança na
sociedade reduz a confiança dos jovens em suas próprias habilidades para serem
empresários”. Assim, na visão de Rantanen, Pawlak e Toikko (2015), desenvolver a
autoconfiança é um dos itens fundamentais para fomentar o empreendedorismo.

Dentre os artigos estudados, parte dos escritores investigam esse tema (VETRIVEL;
KRISHNAMOORTHY, 2019; FARASHAH, 2013; PUNI; ANLESINYA; KORSORKU,
2018), mas um número maior ainda de pesquisadores observam que falar de
empreendedorismo é também falar de autoconfiança e de outras das chamadas soft skills, ou



seja, das habilidades sociais (RUSWANTI, 2016). A explicação para isso é dada por Hassi
(2016, p. 96) afirmando que “as crenças pessoais sobre as capacidades são cruciais para o
processo de aprendizagem”. Do mesmo modo, Bigos e Michalik (2020, p. 11), buscaram
provar que a intenção empreendedora é proveniente do emocional de cada indivíduo e, ao
entender, pode-se “consequentemente, sugerir que o currículo dos cursos empreendedores
estimule os processos cognitivos do indivíduo”.

Divergindo dos autores citados anteriormente, Dinis et al. (2013, p. 773) repensa os
esforços da educação em duas frentes, com a exposição da vivência empresarial e pelo
“aprimoramento das capacidades empreendedoras e autoconfiança”. Assim, o autor tende para
a linha de pensamento apresentada na pesquisa de Xie e Wang (2014, p. 109) que discorre
acerca da relevância de “dar ao aluno um senso realista do que é preciso para iniciar um
negócio” como um componente do estímulo das habilidades empreendedoras. Para esses
autores, é justamente a apresentação das realidades empresariais, incluindo processo
decisório, tomada de risco e aproveitamento de oportunidades (PUNI; ANLESINYA;
KORSORKU, 2018; MOLAEI et al., 2014), aliadas ao desenvolvimento das competências,
em especial, a autoconfiança, que irá “ajudar potenciais empreendedores a superar algumas
das barreiras para iniciar seus próprios empreendimentos” (SMITH; SARDESHMUKH;
SYED, 2019, p. 09).

Similarmente, Razak, Kosnin e Buang (2018) salientaram que, além das competências
citadas, criatividade e inovação são significativamente importantes para iniciar um negócio, se
atendo à quantidade de ideias geradas e não a sua qualidade. Nesse sentido, Koe, Krishnan e
Utami (2018) abordam o elo existente entre as duas aptidões, estimulado pelo acesso à
informação que os estudantes possuem a partir da criação da internet, aflorando o potencial de
gerar novas ideias voltadas à inovação. Em seus estudos, nos casos em que o sujeito possui
criatividade e inovação, a intenção de abrir um negócio foi encontrada.

Os trabalhos de Smith, Sardeshmukh e Syed (2019), Kusmintarti et al. (2018) e
Muñoz-Fernández, Rodríguez-Gutiérrez e Santos-Roldán (2016), debatem a competência a
partir da perspectiva das habilidades necessárias para empreender, no entanto não buscam
entender se os sujeitos de pesquisa possuíam a intenção de empreender ou se haviam passado
por treinamentos de empreendedorismo previamente. Em contrapartida, Ramos, Madeira e
Duarte (2020) e Pandit, Joshi e Tiwari (2018) examinam a propensão de risco e confirmam a
influência que possuem na decisão de empreender. Em determinados periódicos, a análise de
risco é relacionada com o locus de controle, ou seja, com a capacidade de agir pró-ativamente
frente às situações (VETRIVEL; KRISHNAMOORTHY, 2019; MOHAMAD et al., 2017).
Kusmintarti et al. (2018) acreditam que se uma das aptidões for estimulada corretamente,
poderá formar outras, assim como a exposição de indivíduos que possuam habilidades
empreendedoras desenvolvidas pode estimular desenvolvimento de competências em outros.
Ainda, foram encontrados artigos que refletem a respeito das necessidades de controle e
atingimento (VODĂ; FLOREA, 2019), da capacidade de atenção (BAZKIAEI et al., 2020;
WESTHEAD; SOLESVIK, 2016), inovação (SOLESVIK; WESTHEAD, 2019;
BURHANUDDDIN; HALIM, 2019) e das habilidades de liderança (HENLEY et al., 2017)
como competências desenvolvidas mediante a educação empreendedora.

Todavia, alguns pesquisadores indagam se apenas desenvolver a intenção é suficiente,
visto que não necessariamente produzirá um impacto na sociedade através do
empreendedorismo. Alaref, Brodmann e Premand (2020, p. 22) alertam para os efeitos de
curto e médio prazo que os treinamentos atuais de empreendedorismo possuem, “os impactos



dos pequenos programas sobre o emprego autônomo se concentraram principalmente no ano
após a formatura, mas não foram sustentados no médio prazo”. Justamente é nesse ponto que
focam os artigos de Mosey, Noke e Binks (2012), Galanakis e Giourka (2017) e Mohd-Wahid,
Ayob e Wan Hussain (2018). Cada autor discute a partir de um ponto de vista, sendo
respectivamente por meio da perspectiva da manutenção da intenção, do desenvolvimento de
competências e da responsabilidade dos programas educativos através de um caminho
empreendedor, garantindo que as intenções sejam convertidas em ações empreendedoras.

3. Considerações Finais

O presente artigo objetivou analisar o que os pesquisadores têm publicado acerca da
temática educação empreendedora, competências empreendedoras e intenção de empreender
por meio de uma revisão sistêmica da literatura realizada junto a plataforma Scopus.

Neste sentido, observou-se um crescimento nas pesquisas realizadas nesta área a partir
de 2014 com 7 artigos publicados, ou seja, dois anos após a conferência de comércio e
desenvolvimento das Nações Unidas - UNCTAD que ressaltou a importância do tema para o
desenvolvimento econômico dos países. Ademais, a maior concentração de trabalhos
publicados esteve em um à três autores, distribuídos em mais de 50 revistas, com destaque
para a Education and Training que possui 9,46% do total de publicações, podendo ser
explicada por ser uma revista na àrea de estudo e ter caráter internacional.

Através desta revisão sistemática, percebe-se que o foco das pesquisas está no
ambiente universitário. Contudo as pesquisas realizadas em nível escolar também
demonstraram resultados promissores, o que leva a sugestão de um aprofundamento acerca
dos impactos em diferentes níveis de escolaridade. Quanto aos estudos, os autores propuseram
em sua maioria estudar a relação existente entre educação empreendedora e a intenção de
empreender, seguido de pesquisas que analisavam a relação entre esses construtos englobando
as competências empreendedoras. Os resultados encontrados, independente do objetivo
inicial, demonstraram a existência da relação entre educação empreendedora, competências
empreendedoras e intenção de empreender.

Assim, os autores listaram como competências a serem desenvolvidas e estimuladas
comumente são encontradas em empreendedores como a autoconfiança, inovação,
criatividade, a propensão a risco e aproveitamento de oportunidades. Além disso, consideram
as soft skills, em especial, a liderança e trabalho em equipe como competências importantes
ao empreendedor.

Finalmente, para que a educação empreendedora tenham real impacto no
desenvolvimento das competências empreendedoras e na intenção de empreender, é
necessário que seja estruturada programas embasados e que não seja limitado à ferramentas de
negócios como Business Model Canvas e plano de negócios, mas que apliquem novas
metodologias como learning design.

Dessa forma, conclui-se, em concordância entre os autores, que o empreendedorismo é
passível de desenvolvimento por meio da educação empreendedora, desde que aplicado à
metodologias e analisado fatores sócio-culturais do meio em que os indivíduos se encontram.
Finalmente, denota-se a importância de estimular pesquisas no tema no âmbito universitário,
em especial em países com fortes índices de empreendedorismo como o Brasil.
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Resumo 

A produção acadêmica sobre educação empreendedora tem se destacado pela relevância e 

utilidade dos cursos e programas de empreendedorismo. Entretanto, os conhecimentos sobre a 

educação empreendedora ainda são dispersos e as pesquisas teórico-empíricas são 

fragmentadas. A natureza conservadora das disciplinas e o modelo educacional focado, quase 

que exclusivamente, na criação de negócios permite-nos um repensar da educação 

empreendedora, sobretudo sobre suas pedagogias e práticas. Então, como podemos ter certeza 

de que nosso conhecimento está contribuindo para a área? Que conhecimento reunimos em 

relação à adequação, relevância, utilidade social e eficiência de nossas iniciativas e práticas 

para a educação empreendedora? Com base nessas questões que este artigo tem o objetivo de 

ampliar a compreensão sobre a abordagens atuais, pedagogias e tendências da EE. Para tanto, 

realizamos uma revisão sistemática da literatura sobre educação empreendedora e apresentamos 

possibilidades de pesquisas, novas abordagens, pedagogias e tendências no âmbito do tema.  

Palavras-chave: Educação Empreendedora. Abordagens. Pedagogias. Tendências.  

 

Introdução 

Os estudos sobre educação empreendedora cresceram significativamente nos últimos 20 

anos de forma distinta e coerente (GABRIELSSON et. al., 2020). Grande parte deles apontam 

para um processo de ensino formatado e tradicional para formação empreendedora (FAYOLLE, 

2018; LIMA et al., 2015; MARCOVITCH; SAES, 2020) e discutem sobre metodologias de 

ensino adequadas para a promoção de uma mentalidade empreendedora (DANIEL, 2016). Em 

contraste, são poucos os trabalhos que abordam métodos pedagógicos desenvolvidos em sala 

de aula (GABRIELSSON et. al., 2020). Por ser o empreendedorismo um tema tão difundido na 

sociedade, ele possui um forte potencial para implementação de novas práticas de ensino 

(MARCOVITCH; SAES, 2020). Assim, a temática da educação empreendedora se torna 

promissora (LOPES; LIMA, 2019) para entender o cenário de pedagogias de ensino do 

empreendedorismo e conhecer como anda a formação de empreendedores nas universidades. 

Então, este artigo é motivado pelas pesquisas sobre educação empreendedora, em especial no 

ensino superior, que ainda se apresentam carentes de estudos que debatam sobre abordagens 

atuais, novas pedagogias e tendências de ensino do empreendedorismo (FAYOLLE, 2018; 

CARDOW; SMITH, 2015).   
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A escassez de uma produção acadêmica integrada sobre as experiências de inovação 

pedagógica e abordagens de ensino do empreendedorismo nas universidades torna esta pesquisa 

relevante para avançar no conhecimento sobre educação empreendedora. É necessário conhecer 

essas inovações por ser o empreendedorismo um tema tão presente nos currículos pedagógicos 

dos cursos de graduação, por fomentar a intenção dos estudantes em empreender 

(GUIMARÃES; SANTOS, 2020; BARBOSA et. al., 2020; ALADEJEBI, 2018); pela 

legitimidade dos professores e pesquisadores do campo (FOLIARD et. al, 2019); por ser um 

tema promissor (KUCKERTZ; PROCHOTTA, 2018) e pouco estudado no Brasil (LOPES; 

LIMA, 2019). Diante desta constatação, coube a seguinte questão: Quais as abordagens atuais, 

pedagogias e tendências da educação empreendedora? Para respondê-la, este artigo se 

fundamenta em um arcabouço teórico-conceitual ao elaborar uma visão estruturada sobre 

educação empreendedora para apoiar e estimular a realização de novas pesquisas.  

Mesmo a educação empreendedora ser um tema de destaque para se pensar os currículos 

dos cursos de graduação, o seu campo de atuação ainda carece de uma visão consolidada 

(ARAUJO; DAVEL, 2018), demandando uma discussão mais robusta (SCHAEFER; 

MINELLO, 2016), avançando e ampliando em estudos qualitativos que busquem avaliar o 

impacto e os resultados da educação empreendedora (GABRIELSSON et. al., 2020). A 

educação empreendedora deve lançar novos desafios para um aprimoramento do processo de 

ensino-aprendizagem e acompanhar os estudos sobre as novas temáticas do empreendedorismo. 

Entretanto, o objetivo deste artigo é ampliar a compreensão sobre as abordagens atuais, 

pedagogias e tendências da educação empreendedora. A metodologia é baseada em uma revisão 

sistemática da produção acadêmica sobre o tema, realizada nas principais bases nacionais e 

internacionais. A Spell, Scielo, Portal Capes, Web of Science e Sage Publications foram as 

bases consultadas para esta pesquisa.  

As referências foram analisadas e integradas ao propósito deste estudo, com a intenção 

de compreender as abordagens atuais da educação empreendedora e suas pedagogias e 

tendências. Quanto às abordagens, apresentamos um breve panorama dos estudos sobre o tema 

que amplia novos contextos educacionais (teóricos e metodológicos). Dessa maneira, mobiliza 

o campo para o desenvolvimento de pedagogias inovadoras e apontando tendências de educação 

empreendedora que podem auxiliar educadores de empreendedorismo em sua prática docente.   

Pesquisar sobre o ensino do empreendedorismo a partir de abordagens, pedagogias e 

tendências da educação empreendedora será uma das contribuições esperada deste trabalho. 

Este artigo possui uma relevante contribuição também para um repensar do exercício docente, 

além de propor perspectivas renovadoras para pesquisas futuras sobre o tema. Em síntese, este 

trabalho aponta a necessidade de avançar no conhecimento sobre abordagens, pedagogias e 

tendências da educação empreendedora; de auxiliar as instituições e professores a refletirem 

sobre opções efetivas de ensino do empreendedorismo e de abrir novos caminhos para pesquisas 

futuras sobre o ensino-aprendizagem do empreendedorismo. 

 

1. Repensando e fortalecendo a pesquisa sobre educação empreendedora 

Os estudos desenvolvidos na academia que remetem ao processo de ensino-

aprendizagem do empreendedorismo têm apontado a ampliação dos fundamentos teórico-

metodológicos na formação não apenas do profissional, mas sobretudo na fixação de novas 

perspectivas que intencionem a preparação do sujeito social, avançando num patamar holístico 

(ALBUQUERQUE; FERREIRA; BRITES, 2016). Inúmeras pesquisas demonstram que o 

campo da educação empreendedora há muito tempo extrapolou as fronteiras da área da gestão, 



 

 

este como um ambiente que, em tese, ditava as diretrizes das ações voltadas para a emergência 

da intenção e do comportamento empreendedor como fundamentos exclusivos da categoria 

econômica. Atualmente, a partir do fortalecimento e da ampliação da educação empreendedora 

nas instituições de ensino, como espaço profícuo para o estabelecimento de novos horizontes 

no campo (KURATKO, 2005) e com o propósito de reunir esforços visando ao equacionamento 

e à mitigação de questões sociais iminentes – para além das possibilidades econômicas – são 

identificadas pesquisas envolvendo o espírito empreendedor na Pós-graduação em Enfermagem 

(COPELLI et al., 2022), com estudantes de Química (LAGO et. al., 2005), na Graduação em 

Enfermagem (TROTTE et. al., 2021; SANTOS; BOLINA, 2020), com licenciandos de 

Pedagogia (ODILON NETO; GUIMARÃES; LUKOSEVICIUS, 2019), com graduandos de 

Ciências Contábeis (BILAC et. al., 2016), na área da Engenharia Civil (CASTRO; 

SCHERVENSQUY; OLIVEIRA, 2021), dentre outras formações acadêmicas. 

Adicionalmente, torna-se imperioso estender a análise acerca do papel da educação 

empreendedora na formação profissional, pessoal e social do sujeito, para estudos que têm 

explorado as mais variadas abordagens no campo do empreendedorismo como, por exemplo: 

pesquisas voltados para pessoas negras (SILVA, 2018; AGUILLERA; SOUZA; 

NASCIMENTO, 2019; OLIVEIRA, 2022), o empoderamento econômico de mulheres vítimas 

de parceiro íntimo – VPI (LEITE et. al., 2019), empreendedores em políticas públicas 

(CAPELLA, 2016), empreendedorismo envolvendo instituições religiosas (SERAFIM; 

FEUERSCHÜTTE, 2015; SOUSA et. al., 2020), programa direcionados para a formação de 

empreendedores públicos (RESENDE et. al., 2020). Todos estes desdobramentos do campo 

implicam, naturalmente, a adoção de estratégias didático-pedagógicas organizadas para dotar 

os estudantes – em qualquer nível, inclusive no ensino médio (SILVA, 2016; COELHO, 2020; 

LIZOTE et. al., 2020) – das capacidades necessárias visando à sua eficaz atuação no campo. 

É importante destacar que a partir da constatação de que o universo socioeconômico 

tem sofrido constantes mutações, e que a escassez de postos de trabalhos, atuando como 

principal fator de intervenção as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC’s), novas 

possibilidades estão sendo consideradas no ambiente acadêmico, razão pela qual nota-se a 

sistematização da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade nos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos (PPC´s), implicando na necessidade de que o empreendedorismo seja tomado como 

ponto de sustentação e de norteamento na formação dos estudantes. Desta forma, novas técnicas 

e novos métodos são implementados com vistas à formação do sujeito que se espera, 

emancipado, considerando que o estudante demandará a reunião de características essenciais 

para a atuação no campo do empreendedorismo como apontam Longenecker et. al. (2007), no 

Quadro 1. 

 

  Quadro 1: Atitudes e comportamentos desejáveis do sujeito empreendedor 
ATITUDES E COMPORTAMENTOS 

DESEJÁVEIS 

CARACTERÍSTICAS 

Comprometimento e determinação Os empreendedores são tenazes, decididos e 

persistentes ao resolver problemas. 

Liderança Os empreendedores demonstram iniciativa, são 

capazes de montar equipes e têm como foco a 

honestidade nas relações comerciais. 

Obsessão por oportunidades Os empreendedores conhecem as necessidades do 

mercado e dos clientes. 



 

 

Tolerância aos riscos, às ambiguidades e às 

incertezas 

Os empreendedores assumem riscos, procuram 

minimizá-los e toleram as incertezas. 

Criatividade, autoconfiança e adaptabilidade Os empreendedores mantêm a mente aberta, são 

flexíveis, não se conformam com seu status quo e 

aprendem com facilidade. 

Motivação para vencer Os empreendedores concentram-se nas metas e 

conhecem seus pontos fracos e fortes. 

  Fonte: Longenecker et. al. (2007, p. 17). 

 

Nesta linha, a capacitação e a qualificação dos estudantes para o enfrentamento da 

complexa atuação no campo do empreendedorismo implicam na adoção de estilos pedagógicos 

capazes de – respeitando as características de cada curso de Graduação – preparar mais 

eficazmente possível os graduandos. Na visão de Jones e George (2012, p. 267), isto é essencial, 

porque “frequentemente, faltam ao empreendedor que abre uma empresa as qualificações, 

paciência ou experiência necessárias para se dedicar ao difícil e desafiador trabalho de 

administração” e, neste aspecto, o professor pode desenvolver mecanismos para tornar o 

estudante habilitado e capacitado para enfrentar as incertezas que naturalmente o novo negócio 

trará. 

O fato é que a educação empreendedora se amplia em todo o mundo, com ramificações, 

por exemplo, na universidade Kolej Kemahiran Tinggi MARA na Malásia (AL-GHANI; AL-

QAISI; GAADAN, 2022), cujos autores buscaram identificar a relação entre a atitude em 

relação ao comportamento, norma subjetiva e controle comportamental percebido em relação à 

intenção empreendedora entre estudantes do último ano. Também na Jordânia, país no qual 

Kayed, Al-Madadha e Abualbasal (2022) investigaram o efeito da educação e cultura 

empreendedora na intenção empreendedora por meio de empoderamento psicológico de 

estudantes universitários, ficam evidentes a tendência de naturalizar a educação empreendedora 

como um apelo contemporâneo visando à solução dos problemas socioeconômicos e culturais 

em dimensão mundial. 

 

2. Educação empreendedora e o foco em pedagogias inovadoras 

  A educação empreendedora é considerada um alicerce central para a promoção de uma 

sociedade orientada pela criatividade, inovação e protagonismo (HJORTH et. al., 2018; NECK; 

NECK; MURRAY, 2018). Entretanto, ainda conhecemos pouco sobre as experiências de 

inovação educacional que são produzidas e aplicadas no âmbito universitário. As pedagogias 

inovadoras estão associadas às metodologias de aprendizagem experiencial (CARDOW; SMITH, 

2015) que se manifestam em um processo que circunda entre “o saber, o ser e o fazer” 

(CHRISTOPHER; LAASCH; ROBERTS, 2017). Nesse processo incluem atividades 

reflexivas, ativas e experimentais que contribuem para o desenvolvimento do pensamento 

crítico dos estudantes (BACICH; MORAN, 2018; HIGGINS; SMITH; MIRZA; 2013).  

As pedagogias inovadoras podem se inserir no ambiente da educação empreendedora 

permitindo que os estudantes mantenham contato direto com a realidade em que estão inseridos, 

por meio de um aprendizado focado na ação-reflexão. Boa parte dos estudos que abordam sobre 

as pedagogias de ensino do empreendedorismo, se utilizam de metodologias formatadas, a 

exemplo do desenvolvimento do plano de negócios (LIMA et. al., 2015), de abordagens práticas 

de ensino por meio de incubadoras, competição de conceitos de negócios, com propósito de 

despertar o espírito empreendedor entre os estudantes, com foco no desenvolvimento de 

habilidades empreendedoras e empresariais (BARBOSA et. al., 2020). 



 

 

Desta forma, é preciso estimular a criação de pedagogias inovadoras a fim de fomentar 

pesquisas sobre educação empreendedora, porque elas permitirão o desenvolvimento de 

diversas formas de ensinar empreendedorismo. É importante avançar em pesquisas sobre novas 

ideias de ensino do empreendedorismo para tornar o empreendedorismo mais instigante e 

provocativo para os estudantes (HJORTH, 2011) e, consequentemente desenvolver uma nova 

mentalidade empreendedora que requer constante reflexão, adaptabilidade e autorregulação dos 

indivíduos em situações de incerteza (NECK; NECK; MURRAY, 2018).  

Apesar da forte concentração de estratégias pedagógicas pouco inovadoras, alguns 

estudos se revelam como impulsionadores para uma educação empreendedora. Algumas dessas 

estratégias focam no conceito de empreendedorismo como mudança social, em que os 

estudantes desenvolvem seus próprios espaços de reflexão, criando histórias, por meio de 

projetos filosóficos (BEGLUND; VARDUIJN, 2018), engajados em uma discussão crítica a 

respeito das perspectivas do processo de empreender por meio das artes (BUREAU; 

KOMPOROZOS-ATHANASIOU, 2017), utilizando a pedagogia da arte e do design para 

promover o empreendedorismo em contextos sociais, econômicos e educacionais (LEVICK-

PARKIN, 2014). No campo do empreendedorismo artístico, pedagogias inovadoras de 

educação empreendedora estão sendo implementadas na universidade, orientando os artistas a 

aprenderem a criar valor para a sociedade ao materializar suas criações, por meio de uma 

educação baseada na prática (ÁVILA; DAVEL, 2020). 
Tais estratégias focam no ensino da criatividade e inovação e fornece para os estudantes 

uma visão aprofundada de atitudes e valores para que eles possam prosperar em um mercado 

de trabalho complexo e competitivo, além de tornarem aptos a criarem futuros sustentáveis para 

si e para a sociedade como um todo (FULLAN; QUINN; McEACHEN, 2018). Esse contexto 

de inovador de educação amplia a importância da educação empreendedora em um ambiente 

multidisciplinar e na utilização de modelos de ensino orientados para a prática (FIORE; 

SANSONE, PAOLUCCI; 2019).  

Ampliar as experiências de inovação educacional no ensino do empreendedorismo, bem 

como regenerar e inspirar novas pedagogias, são aspectos fundamentais para que o campo de 

pesquisas da educação empreendedora avance (NECK; NECK; MURRAY, 2018). Para isso, 

também se faz necessário que o processo de ensino-aprendizagem do empreendedorismo seja 

pautado no interesse dos estudantes e da sociedade, alcançar não somente as salas de aula, mas 

também atividades extracurriculares (RIBEIRO; PLONSKI, 2020), extrapolando as barreiras da 

universidade (BUREAU, 2018). Em suma, a educação empreendedora precisa ser orientada em 

estudos com foco em uma aprendizagem mais ativa (ÁVILA; DAVEL, 2020; MASON; 

ARSHED, 2013). 
Nesse sentido, a educação empreendedora busca estabelecer uma relação direta com a 

sociedade, e desse modo é importante que esta educação seja orientada para experiência/vivência 

do estudante. O formato de educação tradicional, com foco em aulas expositivas e o uso de 

plataformas de ensino pré-estabelecido não favorece um crescimento pessoal do indivíduo. É 

importante que o ensino seja empolgante e prazeroso para o estudante (RIBEIRO; PLONSKI, 

2020).  

 

3. Educação empreendedora: possibilidades e aprendizado 

Como um fenômeno mundial, o empreendedorismo debuta na literatura nos meados do 

século XX apoiado na legitimidade dos fatos descritos na área da economia, seminalmente 

disseminado no artigo de Nourse (1919). Por décadas vem ganhando posições e legitimidade 



 

 

tornando-se consolidado na academia pela difusão de conhecimento, crescimento de 

publicações, políticas públicas e alcance no mercado (ARTUSO; PALLADINO; 

RICCIARDELLI, 2012; LANDSTRÖM; HARIRCHI; ASTRÖM, 2012; ROCHA; FREITAS, 

2014; BAKAR; ISLAM; LEE, 2015; KAKOURIS; GEORGIADIS, 2016; NABI; LIÑAN; 

FAYOLLE, et.al. 2017; RIBEIRO; PLONSKI, 2020; GUIMARÃES; SANTOS, 2020). 

O cerne do empreendedorismo baseia-se na investigação de uma multiplicidade de 

abordagens que perpassaram ao longo do tempo pelos aspectos socioeconômicos, 

comportamentais e educacionais visando, sobretudo, reconhecer a difusão desses estudos no 

campo da educação empreendedora. A evolução das pesquisas, a criação de sustentáveis 

projetos extensionistas em consonância com as discussões no âmbito acadêmico com o setor 

produtivo mostram uma sólida visibilidade e relevância da educação empreendedora no 

impulsionamento de iniciativas empreendedoras.  

Ademais, quando norteadas pelo ensino do empreendedorismo como educação formal 

elevam o potencial dos estudantes para a identificação e criação de novos negócios que 

consequentemente geram renda, que transforma o cotidiano de pequenas comunidades. No que 

tange a dinâmica da criação de possibilidades de aprendizado, habilidades, oportunidades e 

competências, estudos apontam que a educação empreendedora  quando implantada por meio 

de projetos formais  descritos na matriz curricular com o uso de metodologias, técnicas e 

abordagens que promovam  o envolvimento dos estudantes intra e extra sala de aula pode atuar 

como uma ferramenta de conexão entre a preparação e a ação para empreender (BAKAR; 

ISLAM; LEE, 2015; KASSEAN et. al. 2015; LOPES, 2017; SCHAEFER; MINELLO, 2016; 

MORAN, 2018; SILVA; PENA, 2017). 

Nota-se que a associação de métodos utilizados em busca de melhores práticas de 

educação empreendedora tem sido evidenciada no âmbito das instituições por meio de 

incentivos de publicações de editais, formalizações de parcerias nacionais e internacionais que 

balizam o estímulo ao empreendedorismo. Em ambas as estratégias de fomento a educação 

empreendedora, entende-se que a alavancagem na preparação de jovens empreendedores deve 

estar embasada na formação de redes com o setor produtivo local e no desenvolvimento de 

ações que envolvem a comunidade com suas potencialidades e seu capital social. 

A acerca das movimentações metodológicas sobre educação empreendedora nas 

instituições de ensino Andreassi e Fernandes (2010) acenavam para mudanças que orientassem 

para construção de modelos inspiradores, entretanto, Lima et. al., (2014b) alertavam a 

existência de algumas lacunas no processo de ensino que impactam na qualidade do ensino e 

da formação. Dentre os desafios citados por Lima et al. (2015) está a ênfase na prática baseada 

nos condicionantes das potencialidades locais e o sobrepujar no uso do plano de negócio.  Lopes 

(2017) ressalta os avanços na oferta da educação empreendedora pelas instituições de ensino, 

mas considera ser necessária a implantação de um sistema eficiente de monitoramento e 

avaliação da aprendizagem, para melhor compreensão dos resultados em distintos percursos 

temporais. 

As investigações sobre educação empreendedora acionaram vários alertas em relação a 

resultados assertivos imediatos, integração das instituições de ensino com o setor produtivo, 

exigências sociais por um ambiente empreendedor. Essa imersão implica na formação de 

alianças entre as instituições de ensino superior que tem atuado fortemente na formação de 

jovens para o universo empreendedor, e a sociedade que tem oportunizado espaços para 

exploração, possibilidades criativas e inovadoras para professores e alunos na busca de uma 



 

 

educação empreendedora qualificada para o Brasil (ALMEIDA; CORDEIRO; SILVA, 2018; 

SILVA; PEREIRA; GUIMARÃES, 2021; O’REILLY; ROBBINS; SCANLAN, 2019). 

Em contribuição aos indicativos de melhoria para a qualidade da educação 

empreendedora (SILVA; PENA, 2017; ARAUJO; DAVEL, 2019) destacam o uso de 

metodologias ativas como ferramentas propulsoras na formação de conhecimentos e 

habilidades pertinentes à ação empreendedora do indivíduo. Estudos indicam que nos últimos 

anos houve uma evolução no interesse por educação empreendedora gerando um 

dimensionamento de novas abordagens, experimentos, práticas e métodos que apresentaram 

maior robustez acadêmica e assertividade para o mercado (FAYOLLE, 2013; SCHAEFER; 

MINELLO, 2020; VILAS BOAS; NASCIMENTO, 2020; WAN; LV, 2021; OTHMAN; 

OTHMAN; JUHDI, 2022). 

Tais avanços mostram que a educação empreendedora vem contribuindo para o avanço 

das economias regionais gerando o fortalecimento das narrativas de mudanças do paradigma 

tradicional do ensino ainda enraizados em muitas bases de instituições de educação superior.  

Wan e Lv (2021) advogam que as universidades como tradicionais berços de novos 

conhecimentos e talentos são fundamentais no processo de oferta de cursos de educação para o 

empreendedorismo, programas de incentivos, uso de laboratórios, formação de condomínios de 

empresas e outros espaços promotores de educação para empreender. 

Revisando as argumentações sobre educação empreendedora apresentadas no quadro 1, 

é possível entender a articulação das instituições de ensino superior na busca de contribuir para 

uma ostensiva prática do ensino do empreendedorismo no Brasil. 

 

  Quadro 2: Decênio argumentativo da educação para empreender  

AUTORES ARGUMENTAÇÕES 

Lopes e 

Teixeira 

(2010) 

  

  

Enfatizam que as experiências vivenciadas na área de empreendedorismo 

fomentam no individuo o desenvolvimento de habilidades e competências que 

perpassam pela criatividade, autoconfiança, independência e outras características 

que geram comportamentos e valores fundamentados nos conhecimentos, 

aprendizagem e prática. 

Pittaway et. al. 

(2011) 

Destacam a importância do processo de aprendizagem dos alunos a partir de 

envolvimentos em eventos e espaços que promovam a educação empreendedora no 

contexto do aprender fazendo, aprender com os erros e acertos ou por meio da 

experiência com outros empreendedores. 

Hong et. al. 

(2012) 

  

Defendem a educação empreendedora como um mecanismo de redução de riscos e 

geradora de benefícios para o indivíduo que pretende empreendedor.  E quando 

incentivados e expostos as práticas de educação empreendedora são tendenciosos a 

desenvolver características, comportamentos e intenção empreendedora. 

Dolabela e 

Filion (2013); 

Fretschner e 

Weber (2013) 

A educação empreendedora é um mecanismo de estímulo ao empreendedorismo 

que deve ser utilizado pelo professor continuamente para instigar as competências 

e habilidades dos alunos no entendimento de aprender a aprender, elevando o 

pensamento e a prática de que empreender ocorre por um processo de 

aprendizagem. 

Lopes (2014) 

  

A educação empreendedora oportuniza, viabiliza, proporciona a avaliação de um 

determinado cenário, designando novos caminhos e possibilitando oportunidades 

de planejamento e formação de estratégias a partir de interações e percepções 

vivenciadas. 

Lima et. al. 

(2015); Zarate-

Advogam que a educação empreendedora possibilita ao aluno o desenvolvimento 

de conhecimentos e habilidades que podem ser utilizados para criação ou não de 



 

 

Hoyos e 

Larios-Meoño 

(2015) 

  

um negócio. E que alunos participantes de ações que estimulam a educação 

empreendedora são mais propensos a ter intenção empreendedora do que aqueles 

que não participaram. 

Schaefer e 

Minello (2016) 

A educação empreendedora deve ser trabalhada no âmbito das universidades na 

perspectiva interdisciplinar, tematizada, harmonizada e transversal. 

 Silva e Pena 

(2017); 

Wazlawick et. 

al., (2017) 

A educação empreendedora tem estimulado os professores na criação e adoção de 

metodologias ativas que facilitam o processo de ensino e aprendizagem e 

impulsionam no desenvolvimento de habilidades e competências empreendedoras 

dos alunos. A educação empreendedora deve viabilizar ao aluno a 

autoresponsabilidade para identificação de oportunidades, possibilidades e ameaças 

para entender a construção da sua própria história.  

Nabi (2018)  A educação empreendedora gera aprendizado e inspiração, competência e 

envolvimento na gestão de pequenos negócios. 

 Araujo e 

Davel (2019); 

Sánchez et. al. 

(2019); Wang, 

Yueh e Wen 

(2019) 

O processo de educar para o empreendedorismo exige resultados a partir de práticas 

entrelaçadas com o processo de ensino e aprendizagem que sobrepuja os espaços 

das instituições de ensino. A educação empreendedora é essencial, pois além de 

promover o espírito empreendedor entre os jovens estimula as competências, 

motivações e intenções empreendedoras dos alunos gerando conhecimentos e 

atitudes inovadoras que impactam na criação de negócios inovadores. 

Schaefer e 

Minello 

(2020); 

Gieurea et. al., 

(2020); Mei, 

Lee e Xiang 

(2020) 

Por meio da educação empreendedora os alunos desenvolvem autonomia, 

experimentam tendências, identificam interesses, desenvolvem autoconhecimento, 

criam espírito de liderança, eleva o potencial para empreender como escolha de 

carreira, estimula o nível de autoeficácia na tomada de decisão e são receptíveis aos 

riscos. 

Monico et. al. 

(2021); 

Wan e Lv 

(2021) 

A educação empreendedora impacta de forma positiva direta e indireta nas 

motivações empreendedoras e na intenção de criar novos negócios por parte dos 

alunos. Investir e fomentar a educação empreendedora nas instituições de ensino 

eleva o alcance de níveis de formação de novos empreendedores, comprovando que 

o empreendedorismo pode ser aprendido e cultivado. 

Othman, 

Othman e 

Juhdi (2022) 

A educação empreendedora quando implementada nos anos iniciais associados aos 

conhecimentos gerais e específicos da formação do indivíduo pode melhorar as 

habilidades empreendedoras dos alunos e, por sua vez, influenciá-los a escolher 

uma carreira empreendedora. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 

 As argumentações apresentadas fomentam e legitimam o papel da educação 

empreendedora acerca dos distintos métodos práticas utilizados nas instituições de ensino 

superior reconhecendo como um fenômeno de evolução mundial. Entretanto, a mudança de 

cultura impulsionada pelas gerações Y e Z no âmbito das instituições de ensino superior e 

tecnológico exige uma constância na inovação de conteúdos, assim como metodologias que 

promovam uma prática por meio de técnicas que estimulem uma experiência de educação 

empreendedora voltada para o engajamento à sustentabilidade social. 

 

 

 



 

 

4. Discussão e conclusões 

Objetivando ampliar a compreensão sobre a abordagens atuais, pedagogias e tendências 

da educação empreendedora, estruturamos alguns argumentos que permitem entender as 

particularidades da educação empreendedora no ensino superior. Além disso, destacamos como 

as inovações pedagógicas se tornam uma perspectiva importante para renovar a pesquisa sobre 

educação empreendedora. 

Ao discutirmos sobre as abordagens, enfatizamos que a educação empreendedora tem 

se amparado em diversas áreas do empreendedorismo que estão emergindo, para ampliar o 

escopo de investigação e dinamizar estratégias de ensino com foco em habilidades e 

competências específicas, a exemplo do empreendedorismo afro, em instituições religiosas, no 

empreendedorismo público e no empreendedorismo cultural e artístico. Além disso, o trabalho 

mostra que o ensino do empreendedorismo não se resume às escolas de negócios, mas tem se 

integrado nos projetos pedagógicos dos cursos, como nas áreas de saúde, a exemplo da 

graduação em Enfermagem, nas licenciaturas, como no curso de Química e nas Engenharias. A 

adoção de estratégias didático-pedagógicas organizadas para capacitar os estudantes diante das 

suas necessidades, vem promovendo o espírito empreender e gerando atitudes para inspirar 

negócios inovadores no âmbito da educação superior. 

Quanto às pedagogias inovadoras, ressaltamos a necessidade de uma mobilização para 

a inclusão de atividades reflexivas, ativas e experimentais que possam contribuir para o 

desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes. Avançar em uma educação que 

preconiza possibilidades de emancipação dos estudantes, de transformação social e ação 

coletiva se faz necessário no contexto da educação empreendedora. Um caminho que pode ser 

promissor nesse sentido se faz por meio das artes, do empreendedorismo cultural e artístico, 

que mobiliza as forças locais por meio da economia criativa, identificando novas oportunidades 

de negócios, trabalho e renda.   

Apontamos quatro tendências que permeiam as pesquisas analisadas. A primeira delas 

é a forte interdisciplinaridade e transdisciplinaridade nos projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação. Isso mostra que o empreendedorismo não está somente discutido como um conceito 

mercantilista para a criação de negócios inovadores, mas como uma alternativa de desenvolver 

habilidades e competências que gerem uma formação holística do indivíduo. A segunda 

tendência se mostra na preocupação dos estudos sobre educação empreendedora de capacitar e 

qualificar os estudantes para o enfrentamento da complexa atuação no campo do 

empreendedorismo, que mostra legitimidade e nuances que diversificam o ato de empreender.  

Tal tendência traz, como consequência, a geração de novos estilos pedagógicos capazes 

de preparar melhor os estudantes diante de uma mentalidade empreendedora voltada para a 

criatividade, inovação e atitudes coletivas que pensem no social. A terceira tendência é 

possibilitar uma “naturalização” da educação empreendedora nos cursos de graduação como 

uma orientação contemporânea de educação, visando à solução de problemas socioeconômicos 

e culturais. A quarta tendência é que há uma tímida evolução nos estudos quanto ao dinamismo 

do exercício docente, proporcionando aos educadores um repensar no ensino de 

empreendedorismo, renovando estratégias pedagógicas pensadas nos estudantes e em suas 

realidades. 

Em termos de implicações teóricas, entendemos que os fundamentos teóricos dos 

estudos pesquisados sobre o tema não se limitam na formação apenas do profissional, mas 

sobretudo na fixação de novas perspectivas que pretendem preparar o sujeito social. Os 

resultados dos estudos sobre educação empreendedora apontam argumentos conceituais e 



 

 

teóricos que se concentram na associação entre experiência e educação, para o exercício da 

prática, na aprendizagem por meio da reflexão na ação. Além disso, estre trabalho aponta a 

necessidade de se avançar no conhecimento sobre inovações educacionais de 

empreendedorismo com foco na experiência, permitindo novas discussões para o campo de 

pesquisas sobre educação empreendedora. 

Como implicação para a prática este trabalho, a contribuição se desdobra em uma 

reflexão para a formação docente, ao repensarem novas formas de ensino do 

empreendedorismo, e nos currículos dos cursos de graduação das universidades brasileiras.  

Nosso estudo abre várias oportunidades para pesquisas futuras sobre educação 

empreendedora. Primeiro, existem diversas oportunidades para desenvolver estratégias 

inovadoras de ensino, apresentadas nas argumentações teóricas e articuladas com as instituições 

de ensino, reconhecendo a educação empreendedora como um fenômeno mundialmente 

discutido.  Em segundo lugar, o escopo global da educação empreendedora abre para 

investigações do desenvolvimento de uma gama de abordagens sobre o tema, para uma melhor 

compreensão dos contextos socioculturais que podem influenciar as práticas educacionais em 

diferentes regiões do Brasil.   
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ENTREPRENEURSHIP EDUCATION EVALUATION: A 

PROPOSITION TO USE SITUATIONAL JUDGMENT TESTS 
 

Entrepreneurship education is growing around the world to develop more and better 

entrepreneurs. Despite its importance, the outcomes of entrepreneurship education are still 

controversial and poorly measured. Researchers usually assess students’ intentions, attitudes, 

number of startups created or the business growth. These measures fail to assess changes in 

students’ behaviors resulting from entrepreneurship courses. Furthermore, most research uses 

self-perception measures, which are not performance-based and behavior-oriented measures. 

Therefore, this theoretical essay proposes the use of taxonomy, so course goals are described in 

terms of observable behaviors and can be properly measured. Still, it is proposed that 

entrepreneurship education could be assessed in a more objective manner, using situational 

judgment tests (SJTs). The SJTs present typical work-related situations to students and, based 

on their answers, assess their knowledge and behaviors. This makes SJTs a powerful instrument 

to assess learning and competence development.  

 

Keywords: Entrepreneurship Education. Learning Outcomes. Situational Judgment Tests.  

 

Introduction 

Entrepreneurship is important to solve global economic, social and environmental 

problems (Greene, Fetters, Bliss & Donnellon, 2019). Therefore, entrepreneurship education 

(EE) is growing around the world. In the USA more than 2300 colleges and universities offer 

entrepreneurship courses nowadays, whereas in 1970 only 16 did (Bauman & Lucy, in press). 

There is consensus that entrepreneurship can be taught (Kuratko, 2005; Mwasalwiba, 2011), 

but more research is needed to understand its outcomes (Martin, McNally & Kay, 2013; Nabi, 

Linan, Fayolle, Krueger & Walmsley, 2017).  

Most studies on impact focuses on Ajzen’s (1991) Theory of Planned Behavior as a 

point of departure, revolving around that notion that intentions are predictors of entrepreneurial 

behavior. These studies provide little information about the development process of 

entrepreneurial competences, and about the relationships between characteristics of learning 

environments and students’ entrepreneurial competence performance (Lans, Baggen & Ploum, 

2018).  

Learning refers to the processes of retention, generalization and application of 

knowledge, skills and attitudes (KSAs) acquired during training (Baldwin & Ford, 1988; Ford 

& Weissbein, 1997). According to Gagne and Medsker (1996), learning is observed through 

change in behavior and can be inferred by comparing the individuals’ behavior before and after 

the learning situation (Gagne & Medsker, 1996). Therefore, entrepreneurship learning 

outcomes can be the achievement of certain competences (Man, 2012). 

Assessing entrepreneurship education learning outcomes is not an easy task because 

learning objectives are poorly or not described at all in the EE research (Martin et al., 2013; 

Fayolle, 2013). If objectives are not well described, it is harder to know what professors expect 

students to learn, and how they can do it. The experiences of entrepreneurship educator rarely 

relate to Anderson’s et al. (2001) taxonomy to precisely define the learning goals of their 

courses. Therefore, learning activities and evaluation processes are not appropriately defined 

(Fayolle, 2018) 



 
 

 

 
 

Well-described educational goals help professors describe the behaviors expected from 

students, and content topics on which behavior will be performed (Anderson et al., 2001). They 

describe the expected, observable behaviors that result from learning. We propose that 

entrepreneurship educators use Andersons’ et al. (2001) taxonomy when designing their 

courses. Properly defining educational objectives helps educators understand what is important 

for students to learn; how instruction should be planned and delivered to ensure high levels of 

learning for a larger number of students; and how to select or design appropriate assessment 

instruments that provide accurate information about what students are learning (Anderson et 

al., 2001). 

Even though learning outcomes are the development of competencies, and that 

competencies are observable and behavior-centered (Man, 2012), most learning outcomes of 

entrepreneurship courses in higher education are usually assessed exclusively through exam 

scores (Mwasalwiba, 2011). These exam scores are declarative-knowledge tests that only 

require students to recall the contents they have learned and not to demonstrate their behavior 

(Duval-Couetil, 2013). Therefore, these are not proper measures of learning outcomes (Gagne 

& Medsker, 1996). Also, researchers tend to use self-report measures of learning which can 

cause biases, due to social desirability (Bell, Tannenbaum, Ford, Noe & Kraiger, 2017).  

As competences are a latent construct, assessing them always involve interference. Self-

assessment questionnaires capture perceptions of feelings at that moment, instead of 

competencies underlying performance (Lans et al., 2018). If the student had no previous 

experience with that situation or competence, they may believe they are not competent and 

therefore self-evaluate themselves with a low grade. On the contrary, when presented to the 

situation and asked what one would do, students can give an honest answer, not so worried with 

their own judgment. Therefore, the assessment of entrepreneurial competences should be 

behavior-based (Schelfhout, Bruggeman & De Maeyer, 2016), performance-based and invite 

learners to show behavior as close to reality as possible using scenarios, cases, simulations and 

others (Lans et al., 2018). 

Still, the existing instruments that measure entrepreneurial competences and learning 

were developed to assess the competences of individuals who already run a business. The 

question remains as to which competences undergraduate students can and should develop 

trough entrepreneurship courses if they are not ready or do not want to start a business right 

away, but may intend to do so in the future.  

Therefore, the use of Situational Judgment Tests (SJTs) to assess entrepreneurship 

education learning outcomes is proposed. The SJTs present typical work-related situations to 

respondents and ask them to answer what they should or would do in those situations and, 

therefore, are good performance predictors (Whetzel & McDaniel, 2009). The SJTs are low-

fidelity simulations (Lievens & Soete, 2015) that enable assessing people’s knowledge and 

behaviors by means of their answers, becoming a powerful tool to assess learning and 

competence development.  

To achieve its goal, this article analyzes the literature on entrepreneurship education, 

entrepreneurship education assessment, entrepreneurial competences and entrepreneurial 

learning to propose a more objective and performance-based way of evaluating 

entrepreneurship education learning outcomes: the situational judgment tests. Articles were 

researched in two data bases, Science Direct and Scopus. Articles published in the last ten years 

and those considered classics were included and reviewed to compose this essay.  

 



 
 

 

 
 

Entrepreneurship education 

Entrepreneurship education relates to personal development, and helps students develop 

their talents, feel more independent and achieve their dreams. It also helps students to see 

venture creation as a possible career option and improve their attitudes towards 

entrepreneurship (Fayolle, 2018).  The goals of entrepreneurship education are to transmit 

techniques and tools that help students increase the chances of new venture creation, survival 

and success (Fayolle, 2018; Ramani, Solomon & Alabduljader, 2018).  

There are different types of entrepreneurship courses or programs, depending on their 

focus, audience and level. Target groups found in literature are business students, entrepreneurs, 

SME managers, employees, non-business students in universities, policymakers, investors, 

unemployed and minority groups (Mwasalwiba, 2011). Fayolle (2013) points out that research 

failed to describe how different target audiences influence goals, contents and methods chosen 

by educators to best fit each of these audiences.  

Fayolle (2013) also argues that the goals of entrepreneurship courses are not well 

described, making it more difficult to understand what students should learn, which 

competences can be developed and why instructional designs are chosen. Research usually 

presents only a brief list of courses used in courses, rather than presenting the goals of the 

courses. Common topics are resource acquisition, finance, marketing, idea generation, 

opportunity recognition, business planning, managing growth, human resources, management, 

new venture creation, legal issues, family business, franchising, negotiation skills, problem-

solving and communication skills (Mwasalwiba, 2011). 

Pedagogies vary considerably, and the most frequently used are traditional lectures, 

active learning, simulations, games, mentoring, guest speakers (Pittaway & Cope, 2007), 

learning-by-doing and blended learning (Fayolle, 2013). Discussion regarding if approaches 

should be more hands-on or theoretical are still very common, but it is known that courses 

should be based on the real world, so students can understand and apply what they are learning 

(Henry, Hill & Leitch, 2005). 

 Neck and Greene (2011) present different approaches (or worlds, as they call it) that can 

be adopted to teach entrepreneurship. These are not presented as a timeline, but help us 

understand how the field evolved over the years (Neck & Greene, 2011). The first approach is 

the entrepreneur world, in which the entrepreneur and its psychological and behavioral 

characteristics are central. Pedagogies adopted are usually lectures, exams and the participation 

of guest speakers. As the focus is to describe successful entrepreneurs and their attributes, 

students would see it as “a box, in which they fit or not” (Neck & Greene, 2011, p. 58). If 

students do not think they have these attributes, they can be less motivated or develop negative 

attitudes towards entrepreneurship (Neck & Greene, 2011). 

Next, they present the process approach, which considers entrepreneurship as a 

predictable process from the venture creation to exit. The process is taught in a linear way, 

usually using business plans and case studies. The problem is that students draft business plans 

even before the business concept is validated, thus making it useless (Neck & Greene, 2011). 

The cognition approach also focuses on the process, but it is also concerned with the role the 

entrepreneur plays in that process, how one thinks and makes decisions entrepreneurially, 

leading to the creation of mental models. Pedagogies used are often simulation and cases 

studies.  

Ultimately, the authors defend entrepreneurship as a method, because entrepreneurship 

is not predictable and demands action. Understanding how entrepreneurs think is not enough. 



 
 

 

 
 

It is necessary to act, practice and apply concepts that enable the individual to become an 

entrepreneur, instead of only talking about it. This approach recognizes that entrepreneurship 

can be taught, and the pedagogies mostly used are serious games, simulations, designed-based 

learning and reflective practice (Neck & Greene, 2011). 

 The goals of entrepreneurship education are to transmit techniques and tools that help 

students increase the chances of new venture creation, survival and success. It is a good 

opportunity to help people discover what business works for them and how to think in a more 

critical and innovative way (Fayolle & Gailly, 2008). There is a continuum of the intended 

entrepreneurship education outcomes. At a minimum, it is expected that students learn about 

entrepreneurship, which is achieved through lectures and passive learning strategies. It is even 

better if students develop an entrepreneurial mindset and ideally start their own business, or 

effectively practice entrepreneurship (Neck & Corbett, 2018). Outcomes will be deeply 

discussed next.  

 

Entrepreneurship education outcomes  

Even though entrepreneurship education is growing around the world, there is not 

enough evidence that it helps create better entrepreneurs (Martin et al., 2013). Only a few 

articles have assessed the influence of entrepreneurship education in short- and long-term 

results on students’ attitudes, competence, behavior and career goals (Duval-Couetil, 2013). 

Benefits associated with assessment refer to the capability of delivering improved education for 

students, creation of basic standards for scholars and legitimating of the program with different 

stakeholders, which could help fundraising (Duval-Couetil, 2013). 

A common discussion among entrepreneurship educators and researchers is how to 

properly assess its impacts, what metrics to use, the appropriate methods and resource 

constraints, considering that it demands a lot of time, money and skilled people (Duval-Couetil, 

2013). Assessment should answer questions like: what should students learn? What should they 

be able to do by the end of the program? Have they learned? Can learning be improved? (Duval-

Couetil, 2013). 

Studies that measure entrepreneurship education impacts focus primarily on short-term 

results and subjective impact measures such as entrepreneurial attitudes and intentions, rather 

than on long-term results like new venture creation and business performance (Loi, 2018). 

Maritz and Brown (2012), in their literature review, found that outcomes usually researched are 

skills, knowledge, attitudes, careers, self-efficacy, intentionality, competitiveness, behaviors, 

practical learning, jobs created, number of participants, perceptions, satisfaction and return on 

investment.  

Martin et al. (2013) have conducted the first meta-analysis that evaluated 

entrepreneurship education outcomes grounded on the human capital theory. They found that 

the entrepreneurship human capital assets that have been researched are knowledge of the 

entrepreneurial process, competence in identifying innovative business opportunities, 

competence in dealing with ambiguity in decision-making, positive perceptions of 

entrepreneurship, attitudes towards entrepreneurship, self-efficacy, intention to become an 

entrepreneur. Entrepreneurial outcomes usually investigated are nascent behavior, startups 

opened, entrepreneurship performance and success (Martin et al., 2013). In addition, Nabi et al. 

(2017) conducted a systematic review and found that the most common impact indicators 

researched are: attitude, skills and knowledge, feasibility, entrepreneurial intention, followed 

by new startups and venture performance.  



 
 

 

 
 

Duval-Couetil (2013) reviewed assessment instruments used in entrepreneurship 

education and grouped them into three categories. There is a course level evaluation that 

measures students reactions to a specific class or activity; instruments that evaluate interest, 

knowledge, satisfaction, career choices, venture creation, number of new firms, innovation, 

firm performance, impacts on the community; and instruments that measure specific 

entrepreneurship constructs, such as entrepreneurial intention, self-efficacy and empathy with 

entrepreneurial life.  

Duval-Couetil (2013) also distinguishes between four categories of educational 

assessment. Summative assessment is periodical and determines what students know and do 

not know. These are usually midterm or final exams, final projects and tests applied after each 

unit. Formative assessment provides real-time feedback that helps improve learning like 

observation, questioning and peer assessment. Indirect assessment asks students to reflect on 

learning rather than demonstrating it, like surveys, focus groups and interviews. Direct 

assessment is based on demonstrable behaviors, like standardized tests, assignments and 

activities. There is a need to balance assessment approaches for the proper program evaluation 

(Duval-Couetil, 2013). 

Researchers have found both positive and negative results regarding entrepreneurship 

education, mostly because research is below the expected methodological rigor. They do not 

use pre-and-post-measures or control groups, which should be done to improve research and 

provide better and comparable results (Martin et al., 2013). The quality of research has been 

questioned, especially because samples are usually of individuals who were already interested 

in entrepreneurship (and may be self-selected), and because of the lack of use of control groups 

and the need for more longitudinal research, obtaining long-term results (Duval-Couetil, 2013).  

The characteristics of the audience should be considered when evaluating EE, because 

participants may have different learning styles, learning needs and expected outcomes. 

Research should consider sociodemographic differences such as gender, age, income, marital 

status, stage of venture, type of degree, major, diversity, internationalization, background, 

social environment and psychological characteristics (Maritz & Brown, 2012).  

Learners have different intentions, motivations and previous knowledge that affect the 

course outcomes. Compulsory and elective courses will attract different students, and this 

should be considered when evaluating the course (Mwasalwiba, 2011). Family background and 

friends’ opinions about entrepreneurship can also influence their motivation and attitudes 

towards entrepreneurship, and should also be considered (Matlay, 2006).  

The course objectives, content, audience and contexts are interrelated (Maritz & Brown, 

2012). The description of objectives should be a priority in entrepreneurship education 

assessment. The main objectives found by Maritz and Brown (2012) are (a) awareness 

education, increasing the amount of people knowledgeable about entrepreneurship; (b) help 

people become entrepreneurs; (c) encourage new startups; (d) develop technical skills; (e) 

develop business management skills; (f) develop personal skills; (g) develop personal traits; 

and, (h) economic outcomes. Objectives should also be described according to contextual 

factors.  

Contextual factors such as economic environment, entrepreneurial culture, whether the 

institution is private or public, program size, how it is funded, students and faculty 

characteristics and the department in charge can deeply influence learning outcomes and should 

be described in detail (Duval-Couetil, 2013). Despite this recommendation, articles tend to 

under describe contextual factors. 



 
 

 

 
 

Articles also provide only a brief presentation of the course and the students’ profile. To 

our knowledge, none of these provides complete information regarding general environment 

information, university description, students’ and scholars’ background and most importantly, 

learning goals. Martin et al. (2013) state that courses syllabuses should be reported, and learning 

goals and teaching methods should be described. Without this information, assessment 

programs are compromised and are hardly generalizable. Therefore, entrepreneurial 

competences and learning will be presented next.  

 

Entrepreneurial Competences 

Entrepreneurial competences are grounded in the theory of competence and bear many 

applications and meanings. There are many definitions of competence (Mulder, Guilkers, 

Biemans & Wesselink, 2009) and terms like abilities, skills, expertise, behaviors and 

characteristics are often used as synonymous (Mitchelmore & Rowley, 2013) making it difficult 

to reach a common definition for competences and entrepreneurial competences. Researchers 

have produced an endless list of entrepreneurial competences, but there is still no consensus on 

taxonomy of the expected competences to be developed in entrepreneurship courses (Lans et 

al., 2018).  

 There are two uses for the term. Competence, mostly used by the European or UK 

School, is the description of the activities someone needs to perform at work, or the behaviors 

and action they should present in the workplace (Mitchelmore & Rowley, 2010). These are the 

knowledge, skills and attitudes necessary to act, solve problems and achieve the desired 

performance in jobs, organizations, roles and situations (Mulder et al., 2009). Competency, in 

turn, means the traits, skills, knowledge and motivation that lead individuals to high-quality 

performance at work (Mitchelmore & Rowley, 2010). These are preferred by the American 

School and are usually used to characterize individuals and their behaviors (Mitchelmore & 

Rowley, 2010). According to Mulder et al. (2009) competency is a part of a competence, an 

element that can be either behavior-oriented or task-oriented.  

 A competent individual is not the one who merely possesses the competency, but the 

one who has the necessary knowledge, skills and attitudes to present a competent behavior (Man 

& Lau, 2005). One can affirm that an individual is competent when his/her behavior is 

observable and measurable (Bird, 1995; Man & Lau, 2005). If competences are observable, 

they reveal more than intrapsychic characteristics and can be learned and modified over time 

(Bird, 1995; Man, Lau & Chan, 2002; Morris, Webb, Fu & Singhal, 2013). Competences are 

latent constructs, meaning that competence is not consistently present in performance. These 

are context-dependent and vary according to culture, industry, networks, lack or presence of 

peers, and the supporting structure. These are learnable and further investigation is necessary 

to understand how people learn entrepreneurial competencies and which entrepreneurial 

competencies they learn (Lans et al., 2018).  

 Entrepreneurial competences are performed by individuals who start and transform new 

ventures (Mitchelmore & Rowley, 2010). In their literature review, Mitchelmore and Rowley 

(2010) found that researchers usually relate entrepreneurial competences to venture birth, 

survival, performance and growth. There is also an increased interest in corporate 

entrepreneurship. Bird (1995) believes that entrepreneurial competencies are “defined as 

underlying characteristics, such as generic and specific knowledge, motives, traits, self-images, 

social roles and skills which result in venture birth, survival and/or growth” (Bird, 1995, p. 51).  



 
 

 

 
 

Man, Lau and Snape (2008) believe that competent entrepreneurs perceive innovation 

opportunities, develop new products and services, and lead firms to growth (Man et al., 2008). 

 Chandler and Jansen (1992) argue there are three roles that entrepreneurs take on, which 

are associated with competencies: the entrepreneurial role, the managerial role and the technical 

role. Using a seven-point Likert scale, self-report instrument with 21 items, researchers 

surveyed 134 firm founders and identified five competence factors related to business 

performance, namely: human/conceptual competence (7 items); ability to recognize 

opportunities (4 items); drive to see venture through to fruition (4 items); technical competence 

(3 items); and, political competence (3 items). Bird (1995) argues there are standard, basic or 

minimum competencies that every entrepreneur should possess and that are fundamental for 

starting a business. The author also advocates for success competencies that guarantee the 

business survival, growth and success.  

Based on the concept of competitiveness, Man et al. (2002) related competencies with 

corporate performance and proposed a theoretical framework regarding those topics. They 

found six competency areas in literature, namely (1) opportunity competencies related to 

recognizing and developing market opportunities; (2) relationship competencies related to the 

entrepreneurs’ contacts and connections and their ability to persuade, communicate and relate 

to people; (3) conceptual competencies related to different conceptual skills like decision-

making, risk-taking, innovativeness and others; (4) organizing competencies that refer to the 

organization’s internal and external resources and the way the entrepreneur deals with them; 

(5) strategic competencies related to the formulation, evaluation and implementation of 

strategies to the firm; and, (6) commitment competencies, which are the ones that make the 

entrepreneur persist and continue the business.  

 To confirm these findings, Man et al. (2008) developed an instrument to measure 

entrepreneurial competencies after a qualitative study in which they interviewed 19 successful 

entrepreneurs. They adapted items from scales found in literature, and surveyed 153 SME 

owners in Hong Kong using a 53-item instrument. The factor analysis generated 10 factors for 

entrepreneurial competencies, namely relationship, analytical, innovative, opportunity, 

strategic, human, operational, commitment, personal strength and learning competencies.  

From their literature review, Mitchelmore and Rowley (2010) proposed a summary for 

entrepreneurial competencies in four groups: entrepreneurial competencies; business and 

management competencies; human relationship competencies; conceptual and relationship 

competencies. In turn, Morris et al. (2013) argue that entrepreneurial competencies are not well 

distinguished from business and management competencies and, although the last ones are 

necessary for the business survival, alone they do not address the specificities of the 

entrepreneurial context. Therefore, the authors intended to better understand what 

entrepreneurial competencies are critical for the firms’ performance and success, and conducted 

a three-round Delphi approach with successful entrepreneurs and academics. Thirteen groups 

of competencies were identified in the Delphi study: opportunity recognition; opportunity 

assessment; risk management; conveying a compelling vision; tenacity/perseverance; creative 

problem solving/imaginativeness; resource leveraging; guerrilla skills; value creation; maintain 

focus, yet adapt; resilience; self-efficacy; building and using network.  

Kyndt and Baert (2015), in turn, developed and tested an instrument that measures 

important competencies for entrepreneurs. The key competency areas they have identified are 

perseverance; self-knowledge; orientation towards learning; awareness of potential returns; 

decisiveness; planning for the future; independence; ability to persuade; networks-building; 



 
 

 

 
 

seeing opportunities; insight into the market; socially and environmentally conscious conduct. 

Table 1 presents a summary of the main entrepreneurial competencies found in previous 

research. 

 
Table 1 

Competencies and competences from previous research 

Competence/ competency Authors 

Opportunity 
Chandler and Jansen (1992); Kyndt and Baert (2015); Man et al. (2002); 

Man et al. (2008); Mitchelmore and Rowley (2010); Morris et al. (2013);  

Conceptual 
Chandler and Jansen (1992); Man et al. (2002); Mitchelmore and 

Rowley (2010); Morris et al. (2013) 

Technical Chandler and Jansen (1992); Man et al. (2008) 

Relationship 
Chandler and Jansen (1992); Kyndt and Baert (2015); Man et al. (2002); 

Man et al. (2008); Mitchelmore and Rowley (2010); Morris et al. (2013) 

Management Man et al. (2002); Mitchelmore and Rowley (2010) 

Strategic Man et al. (2002); Man et al. (2008); Kyndt and Baert (2015) 

Market analysis Man et al. (2008); Morris et al. (2013); Kyndt and Baert (2015) 

Innovativeness Man et al. (2008); Morris et al. (2013) 

Persuasion Kyndt and Baert (2015); Morris et al. (2013) 

Commitment Man et al. (2002); Man et al. (2008) 

Perseverance Kyndt and Baert (2015); Morris et al. (2013) 

Self-efficacy Morris et al. (2013) 

Self-knowledge Kyndt and Baert (2015) 

Learning Kyndt and Baert (2015); Man et al. (2008) 

Drive Chandler and Jansen (1992); Man et al. (2008); Morris et al. (2013) 

Source: prepared by the author  

 

Most of the research that measure entrepreneurial competencies use self-report and self-

perception measures (Chandler & Jansen, 1992; Man & Lau, 2005; Man et al., 2008; Morris et 

al., 2013). Bird (1995) points out several methods that can be used to measure entrepreneurial 

competencies, and that can be quantitative, qualitative, self-reports, objective, retrospective or 

current, like: self-reflective diaries; observation; oral history; retrospective reconstruction of 

events; critical event interviewing; simulations; games; participant observations; and others. 

Mitchelmore and Rowley (2013) also mention that interviews, expert observation and case 

studies can be used to replace or complement self-report measures.  

 Entrepreneurship education can foster the development of competencies, and educators 

should provide students with information about what to expect and how to respond to 

entrepreneurial experiences (Morris et al., 2013). If competencies are learnable and depend on 

experience, there should be more research about how entrepreneurs learn (Bird, 1995). 

 

 

 



 
 

 

 
 

Entrepreneurial Learning 

Learning refers to the processes of retention, generalization and application of 

knowledge, skills and attitudes (KSAs) acquired during training (Baldwin & Ford, 1988; Ford 

& Weissbein, 1997). According to Gagne and Medsker (1996) learning is expressed as a change 

in behavior, typically increased capability for some type of performance. It is a relatively 

permanent change in human behavior that is not explained by other life events, such as growing 

and maturing processes (Gagne & Medsker, 1996).  

Rae (2000) states that when learning is applied to entrepreneurship, it means learning 

how to work in entrepreneurial ways and act to identify and develop opportunities and manage 

ventures. It is not only about acquiring knowledge, but also acting on opportunities. 

Accordingly, Politis (2005) describes entrepreneurial learning as a process to acquire 

knowledge to start and manage new ventures. Man (2012) also states that it is necessary to pay 

attention to outcomes of learning behaviors, because once these are identifiable, they can be 

better measured and generalizable. Therefore, learning outcomes can be the achievement of 

certain competences (Man, 2012).  

Cope (2005) proposes that entrepreneurs should learn about themselves (strengths and 

weaknesses, personal interests, motivations, areas for personal development); about the 

business (opportunities and threats, areas for development); about the environment and 

networks (how to manage relationships with customers, suppliers and competitors); and about 

small business management (how to effectively control the business, financial management).  

There is a common sense that entrepreneurial learning is an experiential (Rae, 2000; 

Politis, 2005; Cope, 2005, Man, 2012), cognitive, interactive and iterative process (Man, 2012), 

and that entrepreneurs usually learn by doing (Cope, 2005). Therefore, most researchers use the 

critical incidents method to assess entrepreneurial learning from experience. As students may 

not own a business yet, that measure may be not appropriate to assess entrepreneurship 

education learning outcomes.  

If entrepreneurial learning is achieved through experience or learning-by-doing, to what 

extend can people prepare for and learn about entrepreneurship before starting their business 

(Cope, 2005)? Perhaps, that is the main purpose of entrepreneurship education. If professors 

want to help students learn about entrepreneurship and to became entrepreneurs, they should 

define their education objectives so as to reflect which competencies will be developed.  

That is not an easy task and can be facilitated using the taxonomy framework proposed 

by Anderson et al., (2001). It is a two-dimensional framework – the cognitive process 

dimension and the knowledge dimension - and each of them contains different levels of 

complexity. The cognitive process dimension comprises six categories: remember, understand, 

apply, analyze, evaluate and create. The knowledge dimension comprises four categories: 

factual, conceptual, procedural and metacognitive. An objective should be assigned to one of 

the categories of both dimensions, so it can be better understood. These should be phrased using 

“students will be able to” or “students will learn to” (Anderson et al., 2001). When objectives 

are defined using this taxonomy table, they are more easily assessed in terms of expected and 

observable behaviors.  

For example, if the global learning goal is “students should learn to identify and evaluate 

business opportunities” a professor may define the following educational objectives: (1) 

remember sources of business opportunities; (2) recognize the characteristics of good business 

opportunities; (3) compare different business segments; (4) analyze one’s personal business 

interests; (5) choose a business segment; (6) collect data about population information in a city 



 
 

 

 
 

or state; (7) identify how many businesses in the selected segment exist in the chosen city; (8) 

talk to experts in that type of business; (9) talk to possible customers; (10) collect data about 

competitors; (11) search for legal and bureaucratic information regarding that type of business; 

(12) search for possible locations for the business; (13) calculate the required investment; (14) 

organize all the information obtained into a document that will help decision-making, (15) 

decide if the business opportunity is profitable or not; (16) use all the information obtained to 

decide if  the business opportunity should be pursued or not.  

As these are specific and classified in terms of complexity it is possible to develop 

instructional materials, activities and assessment instruments that meet each of the objectives. 

Assessing performance is a good strategy to evaluate learning outcomes, as performance 

assessments are used as inferences of what students have learned, as described in the objectives 

(Anderson et al., 2001). Table 2 provides an example of instructional objectives for 

entrepreneurship education.  

 
Table 2 

Example of instructional objectives for entrepreneurship education 

The Knowledge 

dimension 

The cognitive process dimension 

Remember Understand Apply Analyze Evaluate Create 

Factual 

Knowledge 
      

Conceptual 

Knowledge 

Objectives 1 

and 2 
     

Procedural 

Knowledge 
 Objective 3 

Objectives 6, 

7, 8, 9, 10, 

11, 12 and 13 

Objectives 5 

and 14 

Objectives 

15 and 16 
 

Metacognitive 

Knowledge 
   Objective 4   

Source: prepared by the author  

 

If entrepreneurial learning is a process of changing one’s behaviors (Man, 2012), we 

propose situational judgment tests as a good way of assessing students’ performance and 

behaviors and, consequently, what they have learned. Therefore, situational judgment tests will 

be presented next. 

 

Situational Judgment Tests 

 Situational Judgment Tests (SJT) are a low-fidelity measurement tool commonly used 

as a selection tool in human resources (Fritzsche, Stagi, Salas & Kurke, 2006) The SJTs capture 

job-related competences and skills (Lievens, Peeters & Schollaert, 2008) as they present to 

respondents typical work-related situations and ask them to respond what they should or would 

do in each of them (Whetzel & McDaniel, 2009). Therefore, SJTs can be better performance 

predictors than other methods, like self-report measures (Whetzel & McDaniel, 2006; 

(Motowidlo, Hooper & Jackson, 2006). Lans et al. (2018) suggest the use of SJTs to assess 

entrepreneurial competencies, in which participants are presented to a scenario and chose an 

alternative that state what they would do in a given situation. 

 SJTs are highly efficient, have lower costs and greater flexibility when compared to 

other simulation tools (Fritzsche et al., 2006) and, therefore, can be administered to larger 

samples (Lievens & de Soete, 2015). These are low-fidelity instruments because respondents 



 
 

 

 
 

do not have to demonstrate actual behaviors, but are supposed to answer questions in written or 

video formats that describe future job situations (Lievens & de Soete, 2015).  

The development of SJTs usually requires three phases. First, job analysis should be 

conducted to identify knowledge, skills and attitudes considered crucial to performance. These 

competencies can be obtained from critical incidents of work situations that are gathered from 

subject matter experts or archival sources. The developers should select the best and non-

redundant critical incidents and rewrite them in the form of test items (Lievens & de Soete, 

2015). For entrepreneurship education evaluation purposes, educators should define their 

learning goals, the competencies they expect students to develop during the course, and 

situations in which these competencies are to be demonstrated.  

Second, response options should be developed. A good way to do that is to present them 

to subject matter experts and nonexperts, so they can formulate responses to each of the 

situations. Responses should try to cover a wide range of effectiveness. The last step is to 

develop the scoring keys, which can be rational or empirical. To develop rational scoring keys, 

experts are asked to identify the worst and best responses according to the expected 

performance. Empirical scoring does not use experts’ judgment. Tests are submitted to a large 

sample and their answers are analyzed to identify the ones considered higher job performance 

and worst job performance by the respondents.  Those answers will become the scoring keys 

for the tests (Lievens & de Soete, 2015). Different scoring keys can make SJTs measure 

different constructs. There is not a consensus in literature regarding which one is the best option, 

so this issue can be further investigated (Whetzel & McDaniel, 2009).  

As SJTs measure job-related situations, and usually problems encountered at work, 

content and context are very important issues that can affect outcomes, and that should be 

elaborated carefully. The meaning of the situation should be understood from the test-takers’ 

point of view. Therefore, it is very important to use pilot tests to get opinions about instructions, 

modality, item format, item order and test individual versus group compositions. Context 

should be described in detail when reporting results, so results can be better analyzed (Gessner 

& Klimoski, 2006).  

When developing SJTs, it also is important to consider some design issues. The first one 

regards item length. Some SJTs provide short and simple situational description and others 

provide long and detailed ones. Items can vary according to context, that is, some are designed 

to measure specific competencies for specific jobs, while others are general and measure 

competencies applicable to several job situations (Lievens & de Soete, 2015). Developers 

should also consider the desired item interactivity. Traditional ones provide all respondents 

with the same sequence and others take the test-takers’ previous response to form new items 

based on their former decisions. Their decision has a consequence in the next item (Lievens & 

de Soete, 2015).  

Regarding stimulus modality, tests usually present written descriptions of job situations 

to participants. As technology evolves and developers try to make the test more similar to the 

actual job situation, video-based multimedia stimuli are being increasingly used. Using 

interactive items or video-based SJTs increased participants’ levels of test acceptance (Whetzel 

& McDaniel, 2009). 

As to response modality, the text-based multiple-choice format is typically used. Single 

response items have also been used. In this case, experts must only determine items as 

extremely ineffective or highly effective (Lievens & de Soete, 2015). Whetzel and McDaniel 

(2009) recommend asking respondents to rate each response option on a Likert scale, because 



 
 

 

 
 

that increases the number of possible responses (if you have 10 situations and 5 response 

options, you will have 50 scorable items). They often recode the answers in dichotomies, so 

responses are identified as effective or ineffective, to remove individual differences in the use 

of rating scales. 

The decision regarding response instructions is also important. Knowledge-based 

instructions usually ask test-takers what they should do in each situation, or their knowledge 

regarding the best and worst answer. This type of test measures maximal performance. On the 

other hand, behavioral-based response instructions ask respondents what they would do in each 

situation and, therefore, are considered typical performance measures (Lievens & de Soete, 

2015; Motowidlo et al., 2006).  

 It is not easy to estimate the reliability of the SJTs because they usually measure more 

than one construct, and an item can be correlated with more than one construct, thus not having 

a unidimensional loading in factor analysis, making Cronbach’s alpha an inappropriate 

reliability index. Other possible strategies are test-retest reliability and parallel form, but these 

are rarely reported in literature (Whetzel & McDaniel, 2009). 

There are usually two kinds of evidence of SJTs validity, related to the constructs 

measured and concerning the prediction of job performance. Construct-related validity 

evidence is related to response instructions that can be knowledge-based or behavior-based. 

Knowledge instructions ask respondents to choose the correct or best possible answer. 

Behavior-based instructions ask respondents what they would do in each situation. These are 

important issues, because response instructions may change the construct validity and even the 

constructs being measured. SJTs with behavioral tendencies tend to be more correlated to 

personality, while knowledge-based instructions tend to be more correlated to cognitive ability 

(Whetzel & McDaniel, 2009). 

Faking can be a problem in SJTs and must be expected. Faking refers to the respondents’ 

distortion of responses to score favorably. Knowledge-based tests have lower chances of faking, 

probably because knowledge is harder to fake than the expected behavior (Whetzel & 

McDaniel, 2009). 

Fritzsche et al., (2006) argue that “SJTs could provide training evaluation that is targeted 

at the learning level of Kirkpatrick’s taxonomy” (p. 310). Kirkpatrick’s (1959) taxonomy 

proposed four levels of training outcomes: (1) reactions, or how much participants liked the 

program; (2) learning or the knowledge, facts and skills that trainees learned; (3) behavior 

changes that can be observed on the job; (4) results, or changes at the organization that resulted 

from training.  

As discussed in an earlier section, entrepreneurship education outcomes mostly 

researched are: intention, attitudes, self-efficacy, perceptions, knowledge, skills, start-ups 

created, existing companies growth. Therefore, the second level of entrepreneurship training 

evaluation proposed by Kirkpatrick and others, namely learning, hasn’t been widely evaluated. 

Learning should be assessed through performance measures (Bell et al., 2017). Thus, we 

propose that SJTs are used as a measurement tool to assess entrepreneurship education learning 

outcomes considering all theoretical and methodological issues proposed in this article.   

 

Conclusions  

To assess outcomes of entrepreneurship education, scholars need to know what 

entrepreneurship courses are capable of teaching, which competences can be developed, what 

students can learn, and, consequently, what are the expected changes in knowledge and 



 
 

 

 
 

behavior. That is only possible if courses’ global, educational and instructional goals are well-

defined, and if there is a common agreement and clarity regarding which competencies 

entrepreneurship education can develop.  

 To achieve that, a common taxonomy of entrepreneurship education should be 

proposed. Teachers should describe their educational and instructional objectives according to 

their complexity levels. These should be described using the cognitive and knowledge 

dimensions. If objectives are well-elaborated, learning outcomes will be observable through 

changes in students’ behaviors. The objectives must be well aligned with chosen activities, 

pedagogies, contents and assessment methods. If objectives are clear, specific and well-defined, 

they can be assessed in more objective ways like using situational judgment tests as proposed 

in this article. 

Furthermore, as learning and competencies are context-dependent, researchers should 

provide better and detailed descriptions of their courses contexts, so results can be better 

understood and generalized. We also reinforce previous claims for more longitudinal research 

(Martin et al., 2013) and suggest that situational judgment tests should be used as assessment 

measures before and after courses, so one can understand if the course actually contributes to 

learning.  
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Resumo: Recentemente o campo de pesquisa em empreendedorismo observou o surgimento de 

abordagens que desafiam a perspectiva tradicional para explicar a formação e condução do 

processo empreendedor. As chamadas abordagens emergentes, como o effectuation e a 

bricolagem, observam a atividade empreendedora como ações em que o contexto na qual o 

empreendedor está inserido, possui grande relevância, incluindo a influência deste na falta de 

acesso a recursos para desenvolvimento da trajetória empreendedora. Dessa forma, buscou-se 

argumentar, neste ensaio teórico, que tais abordagens emergentes podem ser observadas como 

alternativas de análise para processos empreendedores que se iniciam em território nacional, 

endereçando também lacuna de pesquisa que evidencia a falta de contextualização nos estudos 

sobre empreendedorismo. Em relação aos aspectos práticos, argumenta-se que o contexto 

nacional é permeado de elevada incerteza e aspectos restritivos ao empreendedorismo, 

possibilitando que as abordagens emergentes auxiliem na compreensão das adversidades 

comuns do processo empreendedor. 

 

Palavras-chave: Effectuation. Bricolagem. Processo empreendedor. Contexto. 

 

1 Introdução 
 

As novas abordagens para compreensão do processo empreendedor, como o effectuation 

e a bricolagem, se caracterizam por quebrar paradigmas no estudo do empreendedorismo 

(FISHER, 2012; PERRY et al., 2011). Em relação ao effectuation, este é reconhecido por 

condicionar as decisões dos empreendedores aos meios disponíveis em determinado período 

de tempo, buscando controlar situações futuras, e não prevê-las (SARASVATHY, 2001). Tal 

perspectiva é distinta da perspectiva causal – relacionada aos estudos do empreendedorismo 

com viés econômico, fundamentação para o causation – em que as decisões do processo 

empreendedor teriam estrutura pré-definida, estabelecendo objetivos específicos que seriam 

alcançados pelos empreendedores em tempo futuro (FEGER et al., 2016; HISRICH et al., 

2016).  

Devido à característica que privilegia a predição, a lógica causation parece distante de 

contextos que apresentam elevada incerteza (SARASVATHY, 2001) e escassez de recursos 

(BAKER; NELSON, 2005), tal qual as economias em desenvolvimento. No geral, tais 

economias se caracterizam por não propiciar aos empreendedores recursos e apoio para a 

criação de seus empreendimentos (CAO; SHI, 2020), o que permite também associá-las à 

bricolagem. Na perspectiva da bricolagem, os empreendedores irão utilizar recursos 

disponíveis de formas que não as previamente concebidas (BAKER; NELSON, 2005), 

configurando-se em uma abordagem com destaque para a ação (FISHER, 2012). 

As referidas abordagens – effectuation e bricolagem -, apesar de terem surgido na 

literatura temática em momentos próximos, não estão amplamente conectadas (FISHER, 

2012), entretanto, não se posicionam enquanto concorrentes. Na verdade, causation, 



 

 

effectuation e bricolagem são referenciadas como etapas de um processo empreendedor 

complexo (AN et al., 2019) e podem ser vistas atuando em conjunto (FISHER, 2012) sem 

antagonismo (SARASVATHY, 2001).  

Sendo assim, compreender as lógicas causation, effectuation e bricolagem – suas 

interações e fricções, por exemplo – de planejamento de negócio e tomada de decisão é um 

passo importante nesse cenário. Em relação ao contexto, reconhece-se que sua análise não é 

somente necessária nos estudos organizacionais (JOHNS, 2006), mas também nos estudos 

sobre empreendedorismo (BAKER & WELTER, 2018; WELTER, 2011), e que ocupa papel-

chave na avaliação das decisões que tem como referência uma das três abordagens citadas 

(HUBNER et al., 2021), pois evita-se a tentativa de uma mera replicação do “modelo Vale do 

Silício” em diversos locais do mundo, simultaneamente (WELTER et al., 2018), favorece a 

valorização do indivíduo empreendedor comum (SARASVATHY et al., 2014). 

É necessário ressaltar que, atualmente, inúmeros fatores se correlacionam para formar 

um contexto de elevada incerteza no Brasil. A recuperação econômica, já claudicante, foi 

fortemente impactada pela pandemia da Covid-19 (AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS, 2020), esta 

que, por sua vez, proporcionou uma digitalização forçada dos empreendimentos nacionais 

(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE, 

2020) mesmo em um contexto de inclusão digital desigual (COMISSÃO ECONÔMICA PARA 

AMÉRICA LATINA E CARIBE - CEPAL, 2020). Além disso, o próprio contexto de 

recuperação econômica iniciado após o plano nacional de vacinação atingir parte majoritária 

da população é posto em dúvida, uma vez que fatores econômicos externos e internos – como 

a inflação e variação cambial – impactam os indicadores econômicos domésticos (INSTITUTO 

DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, 2022). Destaca-se ainda o número de 

desempregados, que encerrou o ano de 2021 contando com aproximadamente 12 milhões de 

brasileiros. Soma-se a isso o número recorde de trabalhadores informais, que recentemente 

ultrapassou a marca de 40% e impactou diretamente o rendimento médio da população, o 

menor já registrado (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – 

IBGE, 2022). Por fim, os fatores naturais, como a crise hídrica (MÁXIMO, 2021), também 

alimentam desconfiança sobre a recuperação econômica no ano de 2022. 

Nesse sentido, este ensaio visa debater e explorar as abordagens empreendedoras 

emergentes – effectuation e bricolagem – e sua relação com a lógica tradicional – causation – 

em busca de uma contextualização da utilização dessas abordagens por empreendimentos 

criados no Brasil. Como será argumentado posteriormente, é possível reconhecer 

possibilidades de aproximação teórica e prática entre as abordagens citadas e o contexto 

nacional. Dessa forma, cogita-se que o reconhecimento, legitimação e utilização das lógicas 

effectuation e bricolagem para análise do empreendedorismo, juntamente com a lógica 

tradicional causal, representa importante fator para o desenvolvimento de um processo 

empreendedor imerso nas especificidades do território nacional. 

Por fim, este artigo está subdividido como se segue: após esta introdução, tem-se o 

referencial teórico, onde será debatido o empreendedorismo enquanto fenômeno contextual e 

as abordagens emergentes que buscam explicar o processo empreendedor. Na terceira seção 

serão levantadas possibilidades de aproximação teórica entre as abordagens emergentes e o 

estudo do empreendedorismo, focando-se no cenário nacional. Já na quarta seção será 

argumentado que as referidas abordagens também podem ser aproximadas de forma prática à 

atividade empreendedora praticada no país. Por fim, tem-se as considerações finais, onde serão 

debatidas as implicações do estudo. 
 

2 Referencial Teórico 

2.1 Empreendedorismo e contexto 

 



 

 

O processo empreendedor não ocorre sem a influência de muitos fatores (WELTER, 

2011), ou seja, a criação de um empreendimento é fruto de um processo individual e também 

contextual (FRISTCH; STOREY, 2014; MCMULLEN; DIMOV, 2013). A jornada que se 

inicia com uma ideia (BRUSH et al., 2001) é operacionalizada através dos motivos, meios e 

oportunidades visualizadas e gerenciadas pelo empreendedor (MCMULLEN; DIMOV, 2013), 

que irá se articular com outros atores de seu entorno (FISHER, 2012; SPIGEL; HARRISON, 

2017) para a constituição de um conjunto de recursos operacionalizáveis (BRUSH et al., 2001; 

ELFRING; HULSINK, 2003), visando ganhos econômicos em termos individuais e sociais 

(MCMULLEN; DIMOV, 2013). 

 O contexto pode ser definido como “oportunidades e restrições situacionais que afetam 

a ocorrência e o significado do comportamento organizacional, bem como as relações 

funcionais entre as variáveis” (JOHNS, 2006), estímulos estes que normalmente estão 

localizados em um nível de análise diferentes dos atores, oferecendo restrições e oportunidades 

(JOHNS, 2018). Aspectos contextuais, por exemplo, poderão diferenciar processos 

empreendedores que ocorrem em diferentes nações (CAO; SHI, 2020; MAIR; MARTI, 2009), 

ou até mesmo em diferentes territórios e cidades (ACS et al. 2017). Aspectos como a influência 

das instituições – formais ou informais, como modelos mentais compartilhados entre os 

indivíduos ou regras formais para a atividade empreendedora (HWANG; POWELL, 2005), 

poderão influenciar – e, de forma reflexiva, serem influenciados (SCOTT, 2014) – pela 

atividade empreendedora local. 

 Dessa forma, contextos como aqueles observados em economias em desenvolvimento, 

que exibem ausência de cultura empreendedora, falta de disposições legais que fomentem o 

empreendedorismo, escassez de recursos – como acesso à crédito e financiamento -, além de 

ausência de cooperação entre empreendimentos locais e organizações âncoras – como 

universidades e empresas privadas já estabelecidas – poderão dificultar a atividade 

empreendedora (CAO; SHI, 2020; MAIR; MARTI, 2009). No caso de regiões periféricas ou 

que estejam passando por crises econômicas, por exemplo, o empreendedor terá em sua rede 

social mais íntima - o núcleo familiar - o sustentáculo para o acesso à recursos 

(BENNEWORTH, 2004), construindo seu empreendimento com “o que quer que esteja em 

mãos” (BAKER; NELSON, 2005, p. 330). 

 No Brasil, é possível identificar as dificuldades observadas em ecossistemas 

empreendedores presentes em economias emergentes (CAO; SHI, 2020). Além disso, observa-

se também distinção entre empreendedores que buscam solucionar oportunidades percebidas e 

aqueles que iniciam um processo empreendedor por meio do autoemprego, usualmente 

compreendidos como empreendedores por oportunidade e empreendedores por necessidade 

(AMORÓS et al., 2017). Ademais, ressalta-se que, em território brasileiro, os indivíduos em 

situação socioeconômica desfavorável enfrentam maiores desafios para tornarem-se 

empreendedores (VALE, 2015). 

 Soma-se ao conturbado contexto socioeconômico o rápido avanço das tecnologias de 

informação e comunicação (TICs), que contribuem para o aumento da dinamização da 

economia e, por conseguinte, do contexto empreendedor (AUDRESTCH et al., 2019; 

SUSSAN; ACS, 2017) criando oportunidades para diversos tipos de empreendimentos, 

dificultando até mesmo uma caracterização inequívoca dos mesmos (SAHUT et al., 2019). As 

TICs, para além de simples mecanismos, tornaram-se também aliadas dos empreendedores 

locais em um contexto pandêmico que se iniciou em março de 2020 (SEBRAE, 2020), 

viabilizando maior digitalização das mesmas. 

 Entretanto, a recuperação dificultosa da economia, em paralelo ao cenário de crise 

socioeconômica e sanitária ainda constituem enorme desafio aos empreendedores locais 

(BANCO MUNDIAL, 2021; CEPAL, 2020). Apesar da digitalização forçada, a segregação 

digital ainda é presente na região (CEPAL, 2020), impactando tanto o mercado de trabalho 



 

 

formal quanto o desenvolvimento de novos negócios. Como pontuam Sahut et al. (2019, p. 4), 

a utilização das ferramentas digitais está também “favorecendo o surgimento de novos tipos de 

empregos que são difíceis de classificar inequivocamente nas categorias tradicionais de 

emprego, auto-emprego, freelance ou empreendimentos orientados para o crescimento”. 

Além dos aspectos contextuais mencionados, novas preocupações surgem devido à 

aspectos relacionados ao macro ambiente, como o desequilíbrio de preços (INSTITUTO DE 

PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA, 2022) e desequilíbrios ambientais 

(MÁXIMO, 2021). Em suma, o contexto nacional é de extrema incerteza para empreendedores 

e empregados, o que pode influenciar e impactar a recuperação da economia e desenvolvimento 

dos empreendimentos locais. Dessa forma, aspectos que retratem o processo empreendedor de 

forma contextualizada são demandados, priorizando a natureza dos empreendimentos em 

relação ao contexto que fazem parte ou o integram. Abordagens que tratam o processo 

empreendedor de forma menos direcionada, sequenciada ou puramente racional, como o 

effectuation (SARASVATHY, 2001) e a bricolagem (BAKER & NELSON, 2005) podem ser 

citadas como processos que posicionam os empreendimentos de forma mais próxima ao 

conjunto de fatores da localidade. 

 

2.2 Processo empreendedor: as abordagens causation, effectuation e bricolagem 

 

 A estrutura central da pesquisa voltada ao fenômeno do empreendedorismo “é baseada 

nos modelos de tomadas de decisão racionais derivados da economia neoclássica” (PERRY et 

al., 2011, p. 1). Dessa forma, os atores, ou indivíduos que conduzem as ações, seriam 

reconhecidos como indivíduos propositivos, autônomos e afetados por poucos fatores externos. 

Estes últimos – fatores externos – regulamentariam as atividades dos indivíduos por meio de 

um número reduzido de regras ou normas (MEYER, 2010). Ademais, para que o foco se 

estabeleça no indivíduo propositivo, as organizações seriam isoladas de seu contexto social 

(BATTILANA; D’AUNNO, 2009). Sob essa ótica, a pesquisa em empreendedorismo, durante 

um significativo período de tempo, postulou que as ações empreendedoras seriam tomadas 

racionalmente, constituindo comportamentos motivados por um objetivo racional e metas 

planejadas, em busca de acesso à recursos e oportunidades identificadas no mercado (FISHER, 

2012; PERRY, et al., 2011). 

 Autores como Hisrich et al. (2016, p. 101) ressaltam a característica preditiva – ou 

racional – de um empreendedor inicial de forma enfática: “empreendedores necessitam da 

habilidade para reconhecer uma oportunidade de negócio”. Ainda segundo os autores, novos 

empreendimentos podem utilizar-se de diferentes oportunidades, como tendências de mercado 

- desde que o empreendedor esteja presente desde o início da tendência. Além disso, orientam 

os autores, surgir com uma ideia nova pode ser algo difícil. Posteriormente, definir um novo 

produto ou serviço será outro desafio para empreendedor, mas que poderá ser superado 

compreendendo-se qual o grau de novidade, ou a tecnologia utilizada na inovação. Enfim, tais 

passos demonstram como a jornada empreendedora pode ser compreendida como uma 

sequência de fases sequenciais planejadas (SARASVATHY, 2001), em que o planejamento se 

torna algo frequente. Ou, como também postulam Hisrich et al. (2016, p. 182): “o planejamento 

é um processo que nunca termina para uma empresa”. 

 Ainda sobre um contexto geral e sequenciado para a constituição de um 

empreendimento, Feger et al. (2016, p. 1043) identificam a seguinte sequência de atividades: 

(i) iniciação, (ii) preparação, (iii) lançamento e (iv) consolidação. O relacionamento entre tais 

etapas e atividades demonstram o modelo sequencial e planejado de decisões que deverão ser 

tomadas pelos empreendedores. Tal modelo pauta-se sobre uma perspectiva orientada a atingir 

objetivos previamente identificados e essa visão predomina em diversas escolas de negócios 

(PERRY et al., 2011). Sarasvathy (2001, p. 245), denomina-o de causation, um tipo de 



 

 

processo que “toma um efeito específico como dado e foca na seleção entre os meios para criar 

esse efeito”. Em suma, o empreendedor selecionará os meios disponíveis para obter um 

resultado que foi estipulado previamente, questionando-se: “o que devo fazer?” (HUBNER et 

al., 2021). Usualmente, a decisão a ser tomada será estruturada e específica (FERREIRA, 

2020). 

 Entretanto, Sarasvathy (2001) questiona a aplicabilidade da lógica causal à fase inicial 

de um empreendimento, uma vez que os preceitos do próprio empreendedor ainda são difusos. 

Para tanto, Sarasvathy (2001) sugere a perspectiva do effectuation, que acabou por tornar-se 

“uma mudança paradigmática na forma de se compreender o empreendedorismo” (PERRY et 

al., p. 1). O processo denominado de effectuation irá se posicionar em contrapartida ao 

causation, uma vez que “toma um conjunto de meios como dado e foca na seleção entre os 

possíveis efeitos que podem ser criados a partir daquele conjunto de meios” (SARASVATHY, 

2001, p. 245). Em outras palavras, não se trata de uma escolha entre alternativas pré-

determinadas, mas sim a criação de alternativas próprias. Como destaca Fisher (2012, p. 1024): 

“objetivos mudam, são moldados e construídos com o tempo, e algumas vezes formados ao 

acaso”. 

 Antes de se explorar a proposta do effectuation em profundidade, entretanto, é 

necessário destacar que processos pautados pelo effectuation não devem ser tomados como 

melhores ou mais eficientes que processos de lógica causal (SARASVATHY, 2001). Inclusive, 

ambos podem ser utilizados de forma conjunta (AN et al., 2019; FISHER, 2012; GRÉGOIRE; 

CHERCHEM, 2019). Como destaca Sarasvathy (2001), processos pautados pelo effectuation 

serão excelentes para a exploração de contingências, sendo recomendados em contextos de 

grande incerteza e/ou limitação de recursos (HUBNER et al., 2021), em que a tomada de 

decisão se torna mais subjetiva (FERREIRA, 2020). Já processos que prezem pelo causation, 

serão úteis para a exploração de conhecimentos (SARASVATHY, 2001) e são fundamentais 

durante o processo empreendedor naqueles momentos em que a organização já estiver se 

estabelecido ou perpassando momentos de maior estabilidade (AN et al., 2019; MCKELVIE 

et al., 2019). 

 A promessa do effectuation de se destacar em contextos que exibam condições menos 

favoráveis à atividade empreendedora parte da premissa de se tratar de um tipo de modo de 

ação (GRÉGOIRE; CHERCHEM, 2019), ou seja, refere-se às diferentes formas que o 

indivíduo poderá agir, a depender de seu contexto, recursos, objetivos, aspirações e restrições 

que possui. Para tanto, a perspectiva do effectuation aplicada ao empreendedorismo opera sobre 

quatro princípios: (i) as perdas passíveis de serem aceitas; (ii) as alianças necessárias para que 

as incertezas sejam reduzidas; (iii) reflexão sobre como explorar contingências e (d) 

administrar um futuro que é imprevisível (SARASVATHY, 2001). No geral, os quatro 

princípios propostos pelo effectuation proporcionam flexibilidade: com menores 

planejamentos e predições, os custos associados às atividades se tornam menores – menores 

investimentos em atividades de concepção ou produção – além de possibilitar que as 

contingências sejam tratadas de forma pouco convencional, podendo até mesmo serem 

exploradas de forma lucrativa (FISHER, 2012). 

Dessa forma, ao iniciar o processo empreendedor, o indivíduo irá analisar o conjunto 

de meios que possui, questionando a si mesmo, em busca de articular variáveis próximas a si. 

Questões como “o que sou?”, “o que sei” e “quem conheço”, pautam o referido início do 

processo de effectuation, formando os meios disponíveis naquele dado período de tempo 

(SARASVATHY; DEW, 2005). Para Sarasvathy (2003), “... o empreendedor eficaz começa 

com quem ele é, com o que ele sabe e com quem ele conhece, para descobrir pelo menos um 

cliente ou parceiro que esteja interessado em um produto ou serviço que possa oferecer” 

(SARASVATHY, 2003, p. 214). 



 

 

A partir dos meios disponíveis, será possível formatar os possíveis cursos de ação – “o 

que posso fazer?” – (SARASVATHY; DEW, 2005), em busca de ações que possam controlar 

um futuro imprevisível, e não prevê-lo, como seria natural de raciocínios derivados da lógica 

causal (SARASVATHY, 2001). Posteriormente, novos meios e novos objetivos surgirão, 

criando uma retroalimentação no processo de effectuation (SARASVATHY; DEW, 2005). 

Entretanto, mesmo sendo reconhecido como uma abordagem inovadora no campo do 

empreendedorismo, o estudo do effectuation avançou lentamente durante a primeira década 

após a sua publicação (PERRY et al., 2011). Durante a década seguinte, por outro lado, 

surgiram novos estudos sobre o tema que, além de permitirem a ampliação da teoria 

inicialmente proposta por Sarasvathy (2001), também trouxeram críticas e reflexões sobre a 

abordagem (GRÉGOIRE; CHERCHEM, 2019; MCKELVIE et al., 2019). Uma das críticas à 

abordagem é a dificuldade em se estruturar construtos e conceitos que representem de forma 

fidedigna a ação do effectuation, ou seja, aqueles traços ou tomadas de decisão que possam ser 

compreendidas como particularmente específicas ao processo de effectuation (MCKELVIE et 

al., 2019). Dessa forma, a perspectiva do effectuation esteve perto de se tornar uma 

generalização de quaisquer ações que não tivessem natureza racional ou linear (GRÉGOIRE; 

CHERCHEM, 2019), entrelaçando a teoria em relação à outras abordagens, como a bricolagem 

(AN et al., 2019; BAKER; NELSON, 2005). 

A bricolagem, por sua vez, é definida por Baker e Nelson (2005) como: “criar, 

aplicando combinações de recursos disponíveis para novos problemas e oportunidades”. 

Entretanto, isso não significa que os processos pautados por bricolagem produzam soluções 

cobertas de imperfeições. As ações realizadas com recursos que estejam à mão podem produzir 

resultados inesperados (BAKER; NELSON, 2005), ou “inovações surpreendentes” (FISHER, 

2012). A bricolagem pode ser utilizada em ao menos cinco domínios: (i) recursos físicos, como 

na utilização de material aparentemente sem valor; (ii) trabalho, ou o surgimento de projetos 

com novos fornecedores ou clientes; (iii) habilidades; encorajando o uso de habilidades 

aparentemente amadoras ou autodidatas que não seriam utilizadas; (iv) 

consumidores/mercados, ao prover produtos e serviços que estariam indisponíveis caso não 

fossem criados via bricolagem e, por fim, (v) ambiente institucional e regulatório, fruto do ato 

do indivíduo ou empreendimento recusar algumas regras e normas institucionalizadas, gerando 

soluções que não seriam facilmente admitidas previamente (BAKER; NELSON, 2005; 

FISHER, 2012). 

Destaca-se que os empreendimentos formados a partir do processo de bricolagem 

poderão alcançar crescimento, mas desde que consigam romper certa inércia após a realização 

de atividades e processos que se utilizem de recursos escassos nas formas mencionadas acima. 

Ou seja, muitos projetos e atividades que sejam identificadas como bricolagem podem gerar 

uma estagnação, chamada também de bricolagem paralela. A bricolagem seletiva, mais robusta 

que sua contraparte, por sua vez, permite crescimento por utilizar a bricolagem de forma 

seletiva, sem o reforço das diversas atividades que as utilizam. Em um período posterior, ao 

alcançar certa estabilização, as empresas podem até mesmo rejeitar o processo via bricolagem 

(BAKER; NELSON, 2005; FISHER, 2012). Essa característica processual da bricolagem 

ocorre também com o effectuation. Dessa forma, empreendimentos que optam ou necessitam 

de utilizar uma das duas abordagens podem, em um momento posterior da jornada 

empreendedora, partirem para processos formalizados ou mais tradicionais, como o causation. 

An et al. (2019), por exemplo, destacam as diversas formas em que os empreendimentos 

podem mesclar ou se desenvolver ao redor de lógicas de causation, effectuation ou bricolagem. 

Segundo os autores, as empresas podem ser criadas a partir da lógica causal e assim 

permanecer, mas também de serem iniciadas por meio de effectuation e, de forma sequenciada, 

passarem a serem pautadas por uma lógica causal no estágio de desenvolvimento do negócio. 

O foco na lógica effectuation ainda durante o início da jornada empreendedora se dá devido à 



 

 

possibilidade de o empreendimento explorar um maior número de oportunidades (AN et al., 

2019), aproveitando-se de certa flexibilidade e possibilidade de aprendizagem por meio de 

ciclos curtos de retroalimentação (SARASVATHY, 2001). Os empreendimentos que 

decidirem por uma inversão da lógica estratégica de effectuation para causation tomarão tal 

decisão, por exemplo, a partir da percepção de uma menor incerteza externa em relação ao 

negócio e o ambiente (AN et al., 2019). 

 Em território nacional, a lógica effectuation surge como forma de contestação ao 

modelo causal predominante nas discussões sobre empreendedorismo, que tem como 

referência a economia neoclássica (GOMES et al., 2019; MEYER, 2010) demonstrando, 

inclusive, como empreendedores que partilham da lógica effectuation se articulam por uma 

maior participação em redes (FABRIS et al., 2020). Destaca-se que as redes de contatos servem 

aos empreendedores como conduítes de recursos, em níveis pessoais e organizacionais. 

Ademais, tanto o acesso aos recursos quanto o seu gerenciamento serão distintos dependendo 

da etapa de amadurecimento do empreendimento (ELFRING & HULSINK, 2003; 2007; 

ZAHRA, 2021), o que também sugere a interpretação de tal fenômeno sob a luz de uma 

perspectiva processual (MCMULLEN; DIMOV, 2013). Além disso, estudos nacionais sobre 

effectuation também se posicionam em prol de um empreendedor imerso ao ambiente, 

relacionando-se com este de forma interativa (GOMES et al., 2019), sugerindo determinação 

contextual. 

 

3 Propostas de aproximação teórica 

 

 A lógica effectuation pode ser descrita como uma forma de ação (GRÉGOIRE; 

CHERCHEM, 2019) que pode ser desencadeada de forma processual (SARASVATHY; DEW, 

2005), incluindo fatores externos e uma proposta de retroalimentação das decisões que são 

tomadas em nível organizacional, estando intimamente relacionada ao contexto local (PERRY 

et al., 2011; HUBNER et al., 2021). Em relação à bricolagem, esta será observada de forma 

ainda mais prática, por meio da utilização de recursos disponíveis, mas que poderão gerar novas 

e úteis inovações, assim como produtos e serviços que não seriam disponibilizados aos 

mercados em questão (BAKER; NELSON, 2005; FISHER, 2012). Ademais, ações 

reconhecidas como effectuation, causation ou bricolagem não são antagônicas, podendo ser 

reconhecidas em conjunto ou em determinados períodos de tempo (AN et al., 2019; 

GRÉGOIRE; CHERCHEM, 2019; HUBNER et al., 2021).  

Dessa forma, propõe-se que estudos futuros passem a compreender ambas - lógicas 

causation e effectuation ou bricolagem - a partir de uma perspectiva de processo, ou seja, 

buscando-se explicar como tal processo se manifesta ao longo do tempo (MCKELVIE et al., 

2019; VAN DE VEN, 2007), destacando-se a temporalidade (MCMULLEN; DIMOV, 2013; 

ZAHRA, 2021). Para tanto, propõe-se que os processos sejam observados a partir dos contextos 

nos quais estão imersos (BAKER & WELTER, 2018; HUBNER et al., 2021; WELTER, 2011) 

por meio de uma lógica de desenvolvimento de eventos em sequência (MCKELVIE et al., 

2019; VAN DE VEN, 2007). Dessa forma, o interesse no desenvolvimento do processo estará 

concentrado em uma perspectiva de desenvolvimento ao longo de um período, focando em 

sequências de incidentes, atividades, ou estágios que são desencadeados durante o estudo de 

uma organização (VAN DE VEN, 2007). 

Dessa maneira, tal como articulado por Hubner et al., (2021), estudos que se dediquem 

a observar ações que demonstrem relações entre empreendimentos e as lógicas effectuation, 

causation e bricolagem devem analisar atividades específicas ao contexto de sua localidade. 

No caso de Hubner et al., (2021), por exemplo, mecanismos específicos aos ecossistemas 

estudados influenciaram decisões e comportamentos empreendedores, principalmente em 

relação à cultura, redes, características de mercado e outros. Específico ao contexto brasileiro, 



 

 

como postulam Gomes et al., (2019), o ambiente nacional exige ainda a discussão de um 

empreendedorismo enquanto fenômeno social e interativo, partindo-se da premissa de um 

agente reflexivo (MEYER, 2010; SCOTT, 2014). 

Vale ressaltar que a necessidade de uma perspectiva contextualizada para estudos 

organizacionais é recorrente, mas ainda assim não endereçada amplamente em estudos sobre 

empreendedorismo (BAKER & WELTER, 2018). Johns (2006), por exemplo, demonstra de 

forma clara os diversos e importantes impactos possíveis de serem causados por aspectos 

contextuais em estudos organizacionais, que devem ser atentados pelos pesquisadores do 

campo. Segundo o autor, o contexto é capaz de (i) restringir o alcance dos resultados; (ii) afetar 

taxas básicas – aquelas teoricamente sólidas; (iii) alterar direções causais; (iv) inverter sinais; 

(v) incitar efeitos curvilíneos – ou seja, alterar o efeito de determinado elemento no decorrer 

do tempo; (vi) excitar relacionamentos precários entre variáveis e, por fim, mas não menos 

importante, (vii) ameaçar a validade dos estudos (JOHNS, 2006; 2018). É importante também 

que a contextualização explore as outras formas de empreendedorismo que não aquelas 

pleiteadas pelo “modelo do Vale do Silício”, com uma maior diversidade de formações 

organizacionais, inovações, motivações, lugares, fontes de financiamento, entre outros, que 

contribuem e impactam positivamente no desenvolvimento socioeconômico das regiões 

(WELTER et al., 2018). Tais perspectivas podem aproximar o campo de pesquisa em 

empreendedorismo ainda mais daquelas pessoas que desejam tornar-se empreendedoras, seja 

por necessidade, educação ou escolha, afastadas dos modelos que observam o empreendedor 

como um indivíduo especial (SARASVATHY et al., 2014).  

 

4 Propostas de aproximação com a prática 

 

 Em relação aos aspectos práticos, a utilização da lógica effectuation enquanto lente para 

observação do processo empreendedor pode auxiliar empreendedores e entidades que buscam 

fomentar a atividade empreendedora em âmbito nacional. Inicialmente, destaca-se que a lógica 

effectuation tem, por princípio, a utilização de recursos que estejam acessíveis 

(SARASVATHY, 2001), questionando-se a noção clássica de empreendedores com amplo 

acesso à recursos ainda em estágios iniciais do empreendimento (ZAHRA, 2021). A 

dificuldade de acesso a recursos é, inclusive, comum em território nacional, vide a dificuldade 

recorrente que os empreendedores brasileiros enfrentam em busca de recursos para seus 

empreendimentos, principalmente aqueles de cunho financeiro (INÁCIO JÚNIOR et al., 

2016). 

 Dessa forma, a lógica effectuation poderá atuar como fator mantenedor da aspiração 

empreendedora por parte dos possíveis empreendedores locais. Mesmo reconhecendo a 

dificuldade de acesso à recursos nos estágios iniciais, contingências seriam mais facilmente 

aceitas, propostas ou até mesmo exploradas (FISHER, 2012), como o levantamento de recursos 

financeiros por meio de financiamentos coletivos (GOMES et al., 2019) e outras possibilidades 

geradas pela maior amplitude das ferramentas tecnológicas (SAHUT et al., 2019). Dessa 

forma, mesmo enfrentando condições institucionais adversas (CAO; SHI, 2020, MAIR; 

MARTI, 2009) que poderiam afastá-los do mercado e da atividade empreendedora, argumenta-

se que a lógica effectuation permitiria que as atividades fossem minimamente mantidas e, em 

última estância, fortalecidas. 

 Em relação à bricolagem, destaca-se a sua contribuição para a legitimação dos atos 

perpetrados por empreendedores que buscam superar a escassez de recursos em seu ambiente 

(FISHER, 2012). Uma vez promulgada, a bricolagem poderá abranger um dos cinco domínios 

possíveis de serem impactados: (i) recursos físicos, (ii) de trabalho, (iii) de habilidades, (iv) de 

clientes e (v) institucionais ou regulatórios (BAKER; NELSON, 2005). Ambos podem ser 

observados sob uma ótica que os posiciona como atividades que favoreçam o crescimento e 



 

 

desenvolvimento dos empreendimentos locais, uma vez que é possível que materiais sem uso 

aparente sejam utilizados – recursos físicos –; ofertando oportunidades de trabalho à 

fornecedores e outros – trabalho – permitindo e fomentando o uso de mão de obra amadora, 

autodidata ou sem profissionalização formal – habilidades – provendo produtos ou serviços 

que antes estariam indisponíveis – clientes – e, por fim, promovendo a inovação por meio de 

empreendedores que podem sequer reconhecer as normas e imposições vigentes – aspectos 

institucionais ou regulatórios (FISHER, 2012). 

 Ademais, cogita-se que a popularização das abordagens empreendedoras emergentes 

poderia, entre outros fatores, ampliar o acesso de pequenos empreendimentos à recursos 

governamentais. Apoio governamental para a atividade empreendedora é amplamente citado 

na literatura como condicionante à maior inovação (FUERLINGER et al., 2015). Entretanto, 

os pequenos negócios brasileiros recorrentemente enfrentam barreiras que inviabilizam o apoio 

governamental em seus empreendimentos, sejam eles derivados de incompatibilidade entre 

infraestrutura e editais de fomento ou relativo ao acesso à capital intelectual interno e externo 

ao empreendimento inovador (LASTRES et al., 2003). 

 Ainda de forma contextual, a lógica effectuation poderia até mesmo conduzir os 

empreendedores brasileiros em uma rota não necessariamente ausente de racionalidade, mas 

que mantenha uma forma estruturada. Em vias de tornarem-se empreendedores por necessidade 

(AMORÓS et al., 2017), os empreendedores poderiam optar por rotas mais flexíveis, mas 

pautadas por estratégias reconhecidamente eficientes, para iniciarem seus empreendimentos e, 

eventualmente, desenvolverem-se em organizações complexas, baseadas em planejamento – 

causation (AN et al., 2019) – ou que evite a inércia e aprisionamento – bricolagem paralela – 

após consolidação do processo de bricolagem (BAKER; NELSON, 2005). Em suma, supõe-se 

que a popularização e legitimação da lógica effectuation enquanto possibilidade de análise de 

trajetória empreendedora poderia auxiliar no afastamento de possíveis empreendedores pela 

busca do auto-emprego, opção já turva em meio às quebras de paradigmas proporcionadas pelas 

ferramentas digitais (SAHUT et al., 2019). Por fim, caso o auto-emprego seja a única 

oportunidade observada, que ela possa ser vivenciada de forma a contribuir para novas formas 

de se reconhecer e utilizar recursos, que irão proporcionar crescimento ao empreendimento e 

inovações – surpreendentes ou não –, aspectos próprios da bricolagem (BAKER: NELSON, 

2005). 

 A Figura 1 abaixo demonstra de forma visual a aplicação das novas abordagens 

empreendedoras ao contexto nacional, proporcionando uma atuação híbrida entre as três 

abordagens – causation, effectuation e bricolagem – e algumas de suas consequências. 

 
Figura 1 – Processo de aproximação e utilização das abordagens empreendedoras emergentes no 

contexto nacional 



 

 

 
Fonte: elaborado pelos autores 

 

Considerações Finais 

 

Buscou-se, neste ensaio, argumentar que as abordagens emergentes em 

empreendedorismo, como o effectuation e a bricolagem, podem ser observadas como 

alternativas viáveis para os processos empreendedores que se iniciam em território brasileiro. 

Por meio de um resgate socioeconômico do contexto nacional, foi debatido o quanto ações 

empreendedoras vistas sob uma ótica mais flexível e que leve em conta a instabilidade do 

ambiente nacional podem auxiliar empreendedores e potenciais empreendedores locais. 

De forma geral, observou-se que o desenvolvimento da abordagem de effectuation até 

o momento permite posicionar a abordagem como um tipo de ação (GRÉGOIRE; 

CHERCHEM, 2019), que pode ser visualizada de forma concomitante ou complementar à sua 

contraparte, causation (AN et al., 2019; SARASVATHY, 2001) tomando-as como específicas 

à diferentes momentos do processo empreendedor ou contextos em que se inserem (HUBNER 

et al., 2021). Também é possível estabelecer tal relação entre effectuation, causation e 

bricolagem (AN et al., 2019) de forma não antagônica (FISHER, 2012). Entretanto, estudos 

que avaliam o processo de effectuation em contextos locais ou específicos são escassos 

(HUBNER et al., 2021), assim como o são estudos que levem em consideração contextos que 

exibam grande incerteza ou restrição de recursos (GREGÓIRE; CHERCHEM, 2019; 

MCKELVIE et al., 2019). Dessa forma, a pesquisa em empreendedorismo – assim como a 

prática local – pode ficar descontextualizada do próprio ambiente onde ocorre. 

Procurou-se mostrar que a natureza flexível de ambas abordagens, principalmente para 

a utilização de recursos escassos, pode gerar contribuições ao empreendedorismo nacional de 

maneira teórica e prática. Em relação aos aspectos teóricos, mais afeitos à pesquisa no campo 

do empreendedorismo, estão as possibilidades de maior contextualização (JOHNS, 2006; 

2018) do fenômeno empreendedor – lacuna teórica histórica e ainda não amplamente 

endereçada pelos estudos do campo, em que muitos ainda buscam a reprodução de modelos 

advindos de economias distintas às economias emergentes (WELTER et al., 2018) – e a 

possibilidade de se observar a atividade empreendedora enquanto um processo (MCMULLEN; 

DIMOV, 2013, VAN DE VEN, 2007). Cogita-se que tais perspectivas favoreçam um 



 

 

empreendedorismo mais semelhante com aquele que de fato ocorre no país, incluindo-se aqui 

a figura do chamado empreendedor ordinário (SARASVATHY et al., 2014). 

Em termos práticos, a visualização do processo empreendedor por meio de effectuation 

ou bricolagem, concomitante às estratégias causais, poderiam gerar novos ganhos 

socioeconômicos, incluindo o uso de recursos que antes não seriam utilizados e até mesmo 

novos produtos e serviços que não seriam ofertados de outra forma (BAKER; NELSON, 2005). 

Ademais, é possível que até mesmo aqueles indivíduos que buscam o autoemprego por meio 

do uso das novas ferramentas e plataformas digitais (SAHUT et al., 2019) encontrem caminhos 

menos tortuosos, uma vez que seu processo seria mais flexível, mas não necessariamente 

ausente de lógica e sujeito à aprisionamentos que prejudicariam o crescimento do 

empreendimento (AN et al., 2019, GREGÓIRE; CHERCHEM, 2019). 

Nesse sentido, cogita-se que a legitimação do uso da lógica effectuation – 

principalmente enquanto aspecto estratégico para acesso à recursos e utilização durante o início 

do processo empreendedor – e a bricolagem – enquanto ação prática ou forma de se estabelecer 

processos organizacionais e empreendedores – possam contribuir para uma atividade 

empreendedora nacional mais contextualizada, de forma a assimilar em maior escala algumas 

das inúmeras dificuldades que os empreendedores locais possuem. Ademais, reconhece-se 

também a importância da lógica causal, mas em situações específicas, como momentos de mais 

previsibilidade e de maiores possibilidades de acesso à recursos. 

Por fim, sugere-se que estudos futuros problematizem como as abordagens emergentes 

em empreendedorismo estão sendo utilizadas por empreendedores nacionais. Seria interessante 

conhecer, por exemplo, se a utilização da lógica effectuation ou bricolagem está presente em 

ecossistemas específicos e localizados no território nacional, ou se a utilização das abordagens 

mais flexíveis pode ser relacionada com a movimentação dos empreendimentos pelo país, 

como nas mudanças em busca de mercados mais ativos, majoritariamente localizados na região 

sudeste. Além disso, as plataformas digitais se aperfeiçoam constantemente e possibilitam que 

tais empreendedores se comuniquem e utilizem conhecimentos e informações oriundos de 

regiões diversas. Dessa forma, é possível que existam redes de apoio específicas para 

empreendimentos com dificuldades de acesso à recursos. Compreender como esse apoio é 

efetivado poderia aumentar a compreensão dos pesquisadores do campo de empreendedorismo 

sobre como ele ocorre dentro de seu próprio país. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo geral analisar os trabalhos publicados nos anais do 
congresso ENESEC – Encontro Nacional dos Estudantes de Secretariado, no período de 2010 
a 2019, e de maneira específica, coletar os artigos nos anais do congresso ENESEC; realizar a 
triagem dos artigos que atendam à temática de empreendedorismo; identificar nos artigos 
coletados os tipos de pesquisa e procedimentos técnicos de pesquisa mais utilizados; e 
identificar os autores e instituições que mais publicam sobre o tema. A metodologia é 
classificada com uma abordagem quali-quatitativa, de natureza exploratório-descritiva, 
utilizando o método de análise bibliométrica. Os resultados mostram que de um universo de 
106 artigos publicados nos anais do ENESEC, 47 foram selecionados e analisados para o 
estudo. A conclusão indica que a análise desses artigos pode traduzir em números, através do 
estudo bibliométrico a importância do pilar do empreendedorismo secretarial para a 
comunidade acadêmico científica e profissional de secretariado executivo. 
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1 Introdução 

 
Existe um cenário mundial, onde se vive uma globalização, que vem proporcionando cada 

vez mais, avanços e mudanças tecnológicas, que tornam o mercado consumidor, cada vez mais 
competitivo e exigente. Essas mudanças, além de trazerem melhorias e inovações na produção 
e qualidade de muitos produtos e serviços, cobram uma postura dos empreendedores a seguirem 
novos paradigmas, gerando emprego, criando novas relações de trabalho e desenvolvendo 
assim nossa sociedade (DORNELAS, 2005). 

Essas mudanças ocorridas levaram muitas pessoas a se aventurar no mundo dos negócios 
e tentar abrir o seu próprio empreendimento, aumentando assim o mercado empreendedor. Na 
visão de Ribeiro e Krakauer (2016, p. 115) iniciar um negócio também pode ser o sonho da 
maioria dos empreendedores “que vislumbram no fato de serem donos da sua própria empresa 
várias vantagens, entre elas a maior independência de horário, maior projeção pessoal ou 
mesmo a realização de um projeto especial”. Assim, a atuação empreendedora está 
profundamente incluída ao contexto social e tecnológico no qual o empreendedor está inserido. 

Especialmente para a economia brasileira, a prática empreendedora tem se revelado como 
um aspecto importante por contribuir para a geração de emprego, riqueza e desenvolvimento. 
Para se ter um panorama disso, no ano de 2018, o Brasil apresentou, segundo o relatório GEM 



 

 

– Global Entrepreneurship Monitor 2018, uma taxa total de empreendedorismo (TTE) de 38%, 
o que significa que em cada 5 brasileiros adultos dois eram empreendedores. A partir dessa 
taxa, estima-se que, aproximadamente 52 milhões de brasileiros entre 18 e 64 anos, estavam 
envolvidos em alguma atividade empreendedora seja na criação e consolidação de um novo 
negócio, ou realizando esforços para a manutenção de negócios já estabelecidos (GEM, 2018). 

O empreendedorismo por tratar-se de uma área bastante complexa, flexível e criativa 
acabou sendo incorporada as áreas de atuação do profissional de secretariado, apesar da função 
de assessoramento ser a principal função do profissional de secretariado “subtraindo dele 
métodos para precaução de adversidades, bem como artifícios que possibilitem entrever 
oportunidades para manter ou criar vantagens competitivas” (MOREIRA; SANTOS; 
MORETTO NETO, 2015, p. 170) da mesma maneira que os empreendedores se adaptando a 
todas as perspectivas, sejam elas boas ou ruins. 

Em meio a tantas mudanças tecnológicas que vieram a acontecer, o profissional de 
secretariado, viu a necessidade de se adaptar a essa realidade, se moldando as exigências do 
mercado, para acompanhar as evoluções e não se tornar um profissional ultrapassado. Desse 
modo, iniciou-se a busca constante por aprendizagem e especializações, para enriquecer seus 
conhecimentos e sanar as possíveis dificuldades que pudessem ser encontradas ao longo do 
percurso profissional.  

Atualmente o profissional de secretariado, incorporou muitas habilidades e competências 
que eram exercidas por profissionais de áreas que hoje não existem mais, não exercendo mais 
um trabalho tão técnico como antigamente e hoje em dia, além de atuar como assessor de 
gestores, empresários, executivos, entre outros, também está apto a atuar como: gestor, 
consultor ou empreendedor como afirma Edméa (2009, p. 31) “o secretário está inserido no 
processo gerencial das empresas, como um profissional vital, para trabalhar ao lado do poder 
decisório, otimizando resultados.” Nesse sentido, torna-se necessário o aprofundamento teórico 
científico deste profissional nas áreas que é designado a atuar no mercado. 

No Brasil, o curso de secretariado, por se tratar de um curso relativamente novo (o 
primeiro foi criado em 1969 na Bahia), em relação a cursos mais antigos como o curso de direito 
ou medicina, apesar da criação da ABPSEC (Associação Brasileira em Pesquisa de 
Secretariado), de possuir alguns livros publicados e periódicos que tratam da temática de 
secretariado, a sua literatura atual pode ser considerada pequena e escassa, assim como a 
produção científica voltada para o empreendedorismo secretarial. Para Ribeiro (2010) a 
produção científica é responsável pela consolidação de novos conhecimentos, que ocorrem por 
intermédio das pesquisas. Diante disso, este trabalho procura contribuir para a área de 
empreendedorismo secretarial respondendo a seguinte pergunta: Qual o perfil das produções 
científicas secretariais na área de empreendedorismo? 

O empreendedorismo é uma das quatro áreas de atuação do profissional de secretariado e 
esse é um segmento que vem crescendo cada vez mais, por esse motivo, é de grande relevância 
avaliar, se as pesquisas em secretariado vêm acompanhando as tendências do mercado de 
trabalho e as particularidades da profissão. Para isso, serão utilizados os trabalhos publicados 
em anais de um dos principais eventos da área secretarial, como base para fazer uma análise do 
perfil das publicações nessa temática. 

Este trabalho tem como objetivo geral, analisar os trabalhos publicados em anais do 
congresso ENESEC – Encontro Nacional dos Estudantes de Secretariado, no período de 2010 
a 2019. Os objetivos específicos são: coletar os artigos nos anais do congresso ENESEC; 
realizar a triagem dos artigos que atendam à temática de empreendedorismo; identificar nos 



 

 

artigos coletados os tipos de pesquisa e procedimentos técnicos de pesquisa mais utilizados; e 
identificar os autores e instituições que mais publicam sobre o tema. 

Assim, a pesquisa justifica-se por abordar um tema de alta relevância para o meio 
acadêmico e consequentemente para a produção científica do país, no qual contribui para a 
formação do profissional de secretariado. Além disso, Andrade (2012) afirma que o uso de 
indicadores que viabilizem identificar e mensurar os autores mais produtivos pode contribuir 
para o aumento de parcerias e relações entre pesquisadores e aumentar a quantidade e a 
qualidade das pesquisas científicas da área de secretariado. Assim, ratifica-se a importância de 
se estudar a temática por meio das pesquisas acadêmicas em um dos principais meios científicos 
da área. 

 
2 Referencial Teórico 
 

2.1    Empreendedorismo 
 

Após muitos anos seguindo uma forma de administração burocrática, rotineira e inflexível 
“por volta da década de 80, ficou evidente que as grandes empresas deveriam renovar-se ou 
morreriam. Inovação, risco e criatividade deveriam substituir as estruturas e comportamentos 
burocráticos” (MAXIMINIANO, 2004, p. 90). Comportamentos esses de acordo com o autor 
supracitado, impediam o processo criativo dos funcionários e padronizavam as empresas, ao 
contrário do modelo de administração empreendedora que desenvolve certa tolerância a 
fracassos e erros. 

Para Dornelas (2001), empreender se baseia em criar algo novo e que gere valor 
financeiro ou social. Já para Daft (2010, p. 197) “o empreendedorismo é o processo de iniciar 
um negócio de risco, organizando os recursos necessários e assumindo os riscos e as 
recompensas associados”. Maximiano (2004, p. 90) afirma que os empreendedores são “pessoas 
dispostas a aplicar seus recursos em um novo negócio, sem ter garantia de sucesso e retorno”.  

Pode-se pensar no empreendedorismo como uma área bastante inclusiva e igualitária, 
pois, pessoas, pertencentes a qualquer classe social, podem conseguir tornar-se empreendedores 
de sucesso porque não existe um investimento mínimo, possuindo qualquer valor e enxergando 
as oportunidades pode-se atingir um bom retorno financeiro. Esse é um dos motivos pelos quais 
os empreendedores são conhecidos por correrem riscos, perceberem limitações, buscar sempre 
melhorar, e possuir um diferencial dos concorrentes (DORNELAS, 2005).  

Baron e Shane (2007) afirmam que há um notório crescimento em relação às formas de 
enxergar o empreendedorismo e a visão de que é um processo, é um deles. Esse processo 
empreendedor começa quando uma ou mais pessoas identificam uma oportunidade que possui 
potencial de gerar valor e ser aceita na sociedade em que está inserida. Essas oportunidades 
surgem a partir do encontro de fatores como a mudança social, econômica, desenvolvimento no 
mercado e da disponibilidade de tecnologia.  

De acordo com Hisrich, Peters e Shepherd (2009, p. 88), “o conceito de 
empreendedorismo fica mais refinado quando são considerados os princípios e termos em uma 
perspectiva empresarial, administrativa e pessoal”, pincipalmente quando a caracterização 
individual sob a ótica começou a ser estudada nesse século. Os autores supracitados citam três 
definições que abrangem o comportamento para ações de empreendedorismo: (1) tomar 
iniciativa, (2) organizar e reorganizar mecanismos sociais e financeiros para destiná-los em 
recursos e situações para proveito prático, e (3) aceitar o risco ou o fracasso. 



 

 

Diante do exposto, Costa, Barros e Carvalho (2011) concluem que para que uma 
sociedade fundamentada em um mercado livre seja capaz de produzir mais riqueza, torna-se 
premente a existência de indivíduos capazes de criar e aproveitar oportunidades, melhorar 
processos e inventar negócios. A partir dessa ótica, alguns tipos de empreendedorismo que 
existem com base na literatura são definidos como: empreendedorismo pessoal, 
empreendedorismo privado, empreendedorismo social, intraempreendedorismo e 
empreendedorismo secretarial. 

De acordo com Daft (2010, p. 201) “a economia muda constantemente, oferecendo 
oportunidades para novos negócios” além de que se vive em um mundo globalizado que 
segundo Petri e Weber (2006) trouxe o aumento da pobreza e do desemprego, essa grande taxa 
de desemprego foi um dos motivos que acabou estimulando muitas pessoas a tornarem-se 
empreendedoras pessoais como uma oportunidade de ter um dinheiro extra e ajudar a pagar as 
contas, esse tipo de empreendedorismo não possui nenhum vínculo empregatício com nenhuma 
empresa, trabalhando por si só.  

Uma pessoa que começa como empreendedor pessoal com a motivação certa, 
planejamento, criatividade, inovação, sem medo de assumir riscos pode acabar abrindo sua 
própria empresa e se tornando um grande empreendedor privado. Esse tipo de 
empreendedorismo, diferente do empreendedorismo social, visa o lucro e tem como foco os 
resultados, sejam através de bens ou serviços (MAYER; MARIANO, 2011). Na visão de Daft 
(2010, p. 211) “os empreendedores sociais são líderes comprometidos tanto com um bom 
negócio quanto com uma mudança social positiva.”. Esses tipos de empreendedores não visam 
apenas o lucro, mas olham também o próximo, se importando em trazer benefícios ou 
solucionar problemas comunitários, ambientais e contribuindo com causas sociais.                                             

Segundo Ferreira, Reis e Pereira (2006, p. 187) o intraempreendedor “é o indivíduo que 
ao invés de tomar a iniciativa de abrir o seu próprio negócio, toma a iniciativa de criar, inovar 
e buscar novas oportunidades e negócios para a organização na qual trabalha”. Ao contrário do 
empreendedor privado que é dono do seu próprio negócio, o intraempreendedor é um 
funcionário que atua dentro da empresa que trabalha identificando problemas e mostrando 
soluções, gerando aumento financeiro para a empresa.          

E por fim, o empreendedorismo secretarial pede uma mente ágil, habilidosa e criativa. O 
profissional de secretariado é polivalente, proativo, possui visão sistêmica, é criativo, líder, sabe 
trabalhar em equipe, gerir pessoas, possui uma rede de networking, tem compromisso com os 
resultados e está aberto ao aprendizado contínuo (ALMEIDA; ROGEL; SHIMOURA, 2010), 
possui habilidades de gerir, conhecimentos nas áreas comerciais, administrativas, financeiras, 
de logística, exportação, de recursos humanos e jurídicas (CASTELO, 2007). Esse profissional 
deve ser disciplinado, pontual, organizado, que sabe se portar diante de qualquer situação, 
auxiliando na administração das empresas assessorando os executivos e gerindo a organização 
em sua ausência, por essas razões, possuem a capacidade de se tornar empreendedores e abrir 
seu próprio negócio, com seus conhecimentos acerca de administração e gestão de empresas e 
grandes chances de conseguir ter um empreendimento de sucesso (CASTELO, 2007).  

Além disso, com a sua busca contínua pela excelência e aprimoramento no seu local de 
trabalho o profissional de secretariado executivo, pode ser considerado um modelo de 
intraempreendedor, pois, está sempre buscando o melhor para a empresa na qual trabalha, está 
sempre acompanhando a constante mudança e se adaptando às inovações tecnológicas, possui 
uma visão sistêmica, tem maior facilidade e autonomia para enxergar problemas e resolvê-los 



 

 

da melhor maneira possível (CASTELO, 2007). O próximo tópico aborda o histórico, perfil e 
área de atuação do profissional de secretariado executivo. 
 
2.2    Secretariado Executivo 
 

A área de secretariado executivo é de grande importância hoje nas empresas de pequeno, 
médio e grande porte por existir a necessidade de profissionais que sejam facilitadores, que 
tenham a mesma capacidade do executivo para administrar, sejam organizados, atuem como 
mediadores entre o dono da empresa e os funcionários, saibam lidar com o público, entre outras 
funções. Por recepcionarem clientes, investidores e fornecedores, esses profissionais, 
começaram a ser vistos também como porta de entrada da empresa e a vender uma imagem 
tanto positiva ou como quanto negativa da mesma, por esse motivo, ter profissionais cada vez 
mais qualificados, se tornou cada vez mais importante para as empresas (ALMEIDA; ROGEL; 
SHIMOURA, 2010). 

Não se sabe ao certo quando teve início a profissão de secretário/a, porém, muitos 
escritores e pesquisadores atribuem ao escriba o papel de “antepassado do profissional do 
secretariado”, já que, eles eram homens que tinham função de registrar através da escrita os 
grandes feitos dos grandes governantes da época (ALMEIDA; ROGEL; SHIMOURA, 2010). 
Entende-se que esse profissional “tinha amplos conhecimentos em matemática, contabilidade, 
processos administrativos gerais” (SABINO; ROCHA, 2004, p. 4) acredita-se também, era uma 
de suas funções guardar e proteger informações importantes e sigilosas, por possuir 
conhecimento, de todos os feitos importantes que diziam respeito aos seus superiores. 

O profissional de secretariado passou por várias mudanças “as antigas características da 
profissão foram substituídas por excelência profissional, competência, conhecimentos 
múltiplos, cultura e aperfeiçoamento contínuo” (SABINO; ROCHA, 2004, p.5). Observam-se 
claramente essas diferenças atualmente na profissão, ao se comparar os meios de atuação do 
secretário do século passado e da atualidade, percebe-se que no século passado esses 
profissionais atuavam apenas como recepcionistas e hoje é necessária a formação acadêmica 
para desempenhar o cargo de secretário/a executivo/a, exercendo várias funções e trabalhado 
em várias áreas de atuação.  

Então desde o início da profissão até parte do século XX, o profissional de secretariado 
atuava de maneira operacional, desempenhando tarefas simples e rotineiras como atender 
telefonemas e anotar recados, com o passar dos anos, o mercado consumidor se tornou cada vez 
mais competitivo e exigente, e hoje, percebe-se mudanças ocorrendo diariamente (MOREIRA; 
SANTOS; MORETTO NETO, 2015). Para os autores, a partir dos anos de 1980 com a 
legalização da profissão – Lei nº 7.377, de 30 de setembro de 1985, e dos anos de 1990, com 
os avanços na área tecnológica, a profissão de secretariado passou a agregar novos valores a 
sua carreira e, sendo assim, ganhou novos rumos. 

Castelo (2007) afirma que esse profissional viu a necessidade de adaptar-se a essa 
realidade, incorporando novas funções, técnicas e habilidades, para deixar de ser um 
profissional que atuava mecanicamente, para tornar-se uma profissão mais gerencial e flexível, 
ao assessorar diretamente os executivos desde assuntos pessoais e do cotidiano até assuntos que 
envolvem clientes, fornecedores, funcionários e concorrentes diretos e indiretos. Desse modo, 
procurou-se se especializar e enriquecer seus conhecimentos cada vez mais e hoje além de 
assessorar executivos e empresários, também está apto a atuar como: gestor, consultor ou 
empreendedor. 



 

 

A assessoria é o campo de atuação, desempenhado por secretários/as, mais exercido e 
conhecido de maneira geral. Castelo (2007) afirma que esse profissional precisa ter uma ampla 
visão organizacional da empresa, ter domínio da comunicação, liderança e sempre agir com 
ética. O assessor trabalha dando assistência aos executivos da empresa o auxiliando, 
organizando e coordenando: agendas, viagens, documentos e informações, reuniões, ambiente 
de trabalho entre outros. Serve também como ponte entre o executivo, clientes internos e 
externos além de fornecedores. 

Em se tratando de gestão, esse profissional exerce um papel representativo, além de 
precisar dominar as etapas básicas da gestão como: planejamento, organização, controle e 
comprometimento no desenvolvimento dos processos empresariais, devem atuar também, 
gerindo pessoas, processos, resultados e informações (CASTELO, 2007). 

O profissional de secretariado pode trabalhar de maneira independente, prestando 
serviços de consultoria, aconselhando pequenas empresas que não tem condições financeiras, 
de contratar um secretário/a executivo/a.  Esse é um dos motivos pelos quais, seus serviços, não 
são tão solicitados e não ocorre de maneira tão periódica quanto de um/a secretário/a 
executivo/a, que é contratado/a de uma forma mais permanente por uma empresa. As 
consultorias visam soluções rápidas sugerindo e realizando alterações necessárias que ajudem 
essas empresas a alcançarem seus objetivos melhorando e corrigindo processos aumentando a 
qualidade de produtos, serviços e atendimentos oferecidos pela empresa (CASTELO, 2007).      

E por fim, o empreendedor precisa possuir competências também esperadas e 
desenvolvidas pelos profissionais de secretariado como: ser polivalente, determinado, 
participativo, negociador e proativo, saber implantar ideias e práticas que aprimorem seu 
negócio, possuir conhecimentos nas áreas comerciais, administrativas, financeiras, de logística, 
exportação, de recursos humanos e jurídicas (CASTELO, 2007). 
 
2.3    Bibliometria e Sociometria 

 
O progresso da ciência acontece pela geração de conhecimento, pelas discussões teóricas 

e constatações empíricas que possam acrescentar novos elementos a determinados campos de 
estudo e assim buscar interpretar os fenômenos sociais e a partir de então compreendê-los, 
prevê-los e identificar regularidades. Assim, os resultados alcançados nestes estudos teóricos e 
empíricos são frequentemente divulgados em eventos científicos, tais como congressos, 
palestras, seminários, painéis, entre outros (SPLITTER; ROSA; BORBA, 2012; RIBEIRO, 
2010). 

Deste modo, com os avanços tecnológicos gerados por meio da internet e a maior 
propagação de estudos e pesquisas, se tornou mais fácil ter acesso a publicações e anais de 
eventos e por sua vez detalhar a produção científica de determinada área do conhecimento, o 
que é fundamental para universidades, organizações de pesquisa, empresas e outras instituições, 
tanto para subsidiar seu direcionamento estratégico como para a eficaz visualização da 
informação (SPLITTER; ROSA; BORBA, 2012; RIBEIRO, 2010). 

Segundo Walter, Bach e Barbosa (2012), um modo de averiguar a renovação existente 
em uma área de conhecimento é realizar um estudo bibliométrico e sociométrico de sua 
produção científica, o que permite verificar a estrutura de cooperação entre autores e 
instituições, bem como classificar os autores de acordo com a regularidade e a distribuição de 
suas publicações ao longo do tempo. Segundo Guedes e Borchiver (2005) o estudo 
bibliométrico ou bibliometria define-se por um conjunto de leis e princípios empíricos que 



 

 

colaboram para estabelecer os fundamentos teóricos da Ciência da Informação. Já a 
sociometria, para Marconi e Lakatos (2012) é uma técnica quantitativa que procura explicar as 
relações pessoais de indivíduos de um grupo. 

De acordo com Araújo (2016, p. 12), a análise bibliométrica, consiste em aplicar técnicas 
estatísticas e matemáticas, aos trabalhos científicos, por esse motivo ficou conhecida 
incialmente como “bibliografia estatística” termo cunhado por Hulme em 1923. Em 
concordância, Santos e Kobashi (2009, p. 157) afirma que o estudo bibliométrico é considerado 
como “o uso de métodos estatísticos e matemáticos para mapear informações, a partir de 
registros bibliográficos de documentos (livros, periódicos, artigos). ” 

Santos e Kobashi (2009) afirma que algumas discussões apontavam que apesar da 
importância dos estudos bibliométricos, a pesquisa acadêmica não pode se limitar a produção 
literária, como também seria pouco proveitoso, se existisse tão somente o crescimento 
quantitativo da produção cientifica de modo a não existir um desenvolvimento cognitivo da 
ciência. Assim, com a mudança da bibliometria de campo de pesquisa para técnica de pesquisa 
“uma técnica útil, que deve ser adotada em conjunto com métodos qualitativos fornecidos pelas 
ciências sociais” (ARAÚJO, 2016, p. 24), muitos trabalhos hoje em dia, utilizam-se de outros 
métodos e técnicas e não tão somente de técnicas bibliométricas, algumas vezes, também são 
utilizados métodos simultâneos como, por exemplo, métodos bibliográficos e bibliométricos 
(ARAÚJO, 2016).  

 De acordo com Santos e Kobashi (2009, p. 157) “no âmbito dos esforços para quantificar 
os produtos da atividade científica” através da bibliometria, podem-se citar três leis principais 
ou três leis bibliométricas clássicas, estas leis foram desenvolvidas por três diferentes 
pesquisadores que se destacaram: Lotka, Bradford e Zipf (ARAÚJO, 2016). Nesse sentido, 
convém abordar as leis e princípios que norteiam os estudos bibliométricos, os quais segundo 
Araújo (2016) sobre o comportamento da literatura, sendo que, entre os principais marcos de 
seu desenvolvimento estão o método de medição da produtividade de autores de Lotka (1926), 
a lei de dispersão do conhecimento científico de Bradford (1934) e o modelo de distribuição e 
frequência de palavras num texto de Zipf (1949). 
 
 
3      Procedimentos metodológicos 
 

Quanto à natureza, esse estudo trata-se de uma pesquisa básica, pois, objetiva gerar 
conhecimentos para o ambiente acadêmico sem uma aplicação prática prevista, a partir de um 
conhecimento útil de informações acerca das publicações científicas na área de 
empreendedorismo secretarial. Quanto à forma de abordagem do problema, assume uma 
abordagem quali-quantitativa com quantificação dos artigos que se encaixam no objeto de 
estudo e com a análise interpretativa desses artigos. 

Quanto aos objetivos, é um estudo de natureza exploratória e descritiva. Exploratória, 
pelo fato que envolve a pesquisa bibliográfica enquanto busca de ampliação e aprofundamento 
de conhecimentos que auxiliarão na formação do referencial teórico e análise dos resultados. 
Possui natureza descritiva, porque visa observar, registrar, analisar, classificar e interpretar os 
fatos ou fenômenos (variáveis), sem que o pesquisador interfira neles ou os manipule. Esse tipo 
de pesquisa foi utilizado na observação sistemática dos dados dos trabalhos científicos 
disponibilizados nos anais do ENESEC. 



 

 

Quanto aos procedimentos técnicos, este estudo classifica-se como pesquisa bibliográfica 
que segundo Gil (2002), é desenvolvida a partir de material já elaborado, através de livros 
técnicos e principalmente artigos científicos. Para esse estudo, o material de análise se deu por 
meio da análise dos artigos científicos publicados no ENESEC no período de 2010 a 2019. A 
opção da tipologia artigos ocorreu em razão de ser a forma de publicação mais dinâmica e 
atualizada das novas pesquisas científicas em comparação com o livro. Por constituírem a 
construção e representação do conhecimento, “os artigos de periódicos, com lista de citações, 
são o meio pelo qual a instituição científica registra e divulga os resultados de suas 
investigações” (MACIAS-CHAPULA, 1998, p. 136). 

A escolha pelo ENESEC se deu por se tratar do maior evento da área de Secretariado 
Executivo. Reúne a comunidade acadêmica, pesquisadores, professores e estudantes, 
empresários, consultores, administradores e demais profissionais atuantes em Secretariado 
Executivo. Constitui-se em um dos principais divulgadores da produção técnica e científica da 
área e se consolidou como fórum de discussão de questões pertinentes a área no âmbito 
nacional. Além de promover a integração/intercâmbio do conhecimento acadêmico com os 
setores públicos e privados.  

O método de trabalho utilizado nessa pesquisa atendeu as seguintes etapas: seleção dos 
artigos; triagem e análise dos artigos quanto às informações referentes a ano de publicação, 
identificação dos autores e instituições de ensino. Para fins desse estudo, serão utilizados os 
princípios da Lei de Lotka (produtividade dos autores) para atingir os objetivos propostos. Neste 
contexto, o emprego desta lei da bibliometria é comum as pesquisas bibliométricas e 
sociométricas e de acordo com Machado Júnior et al (2014) permite realizar o mapeamento da 
informação de interesse do pesquisador facilitando a atividade de busca de dados. Possibilita 
ainda avaliar a produtividade da pesquisa dos cientistas, mediante o dimensionamento do 
volume de publicações. 

O levantamento e seleção dos artigos considerou a adoção do sistema eletrônico de busca 
nos anais do congresso ENESEC com a presença das terminologias “empreendedorismo”, 
“empreendedor”, “características empreendedoras” e “competências empreendedoras” no título 
dos artigos, resumo, palavras-chave e corpo do texto, no período de aproximadamente 60 dias 
entre os meses de março e maio de 2020, onde houve as buscas nos sites e o download dos 
artigos, que foram arquivados eletronicamente em pastas distintas separadas por ano de 
publicação, o que gerou o quantitativo total de 106 trabalhos pesquisados.  

A análise de pesquisa teve como base os anais do evento ENESEC tendo como base os 
anos de 2010 até a última edição que foi realizada em 2019, após o arquivamento eletrônico 
dos trabalhos em pastas separadas por ano de publicação, do universo de 106 artigos foi 
realizada uma triagem, onde foram selecionados 47 trabalhos, que continham as terminologias 
de busca propostas, a partir disso, foi elaborada uma planilha no programa Excel, contendo os 
dados pertinentes a pesquisa, tais como, título do trabalho, nomes dos autores, instituições de 
ensino, tipo e natureza de pesquisa. Esses dados foram exportados para o software utilizado 
para pesquisas bibliométricas VOSviewer, onde foi possível criar o mapa de cooperação de 
autores, com a finalidade de analisar os autores com mais publicações dentro da temática 
estudada.  
 
 
4       Apresentação e discussão dos resultados 
 



 

 

Com base nos dados obtidos dos 47 artigos dentro da terminologia de busca 
“empreendedorismo”, “empreendedor”, “características empreendedoras” e “competências 
empreendedoras”, observou-se que as publicações se encontravam divididas, quanto a sua 
natureza, em sua maioria sendo teórica com (45%), empírica com (40%) e estudo de caso com 
(15%) das pesquisas. Quanto ao tipo de pesquisa, tiveram predominância as pesquisas do tipo 
descritiva com (45%), exploratória com (38%) e exploratória-descritiva com (17%) das 
pesquisas.  

A Tabela 1 aponta que a edição com mais artigos aprovados foi a do VIII ENESEC com 
37 publicações, seguido pelo X ENESEC com 21 publicações, o VII ENESEC com 13 e o IX 
com 12 publicações, os demais tiveram menos de 10 publicações por edição. Assim, pode-se 
observar também que só tivemos trabalhos dentro da nossa terminologia de busca, a partir do 
ano de 2012, e nas edições I (2004), II (2009) e VI (2013) não houve submissões de trabalhos, 
de maneira que, não existem dados dos respectivos anos. 

 
Tabela 1 – Quantitativo de Artigos Disponíveis nos Anais do ENESEC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados extraídos a partir dos Anais do ENESEC (2022) 
 

A edição VIII ENESEC do ano de 2016 com o tema “O DNA do Secretariado: 
competências, inovação e gestão”, foi realizada na UFSC – Universidade Federal de Santa 
Catarina, na cidade de Florianópolis em Santa Catarina e teve o maior número de trabalhos 
aprovados com 37 artigos em sua maioria sendo publicações da própria UFSC e UNIOESTE - 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná ambas da região Sul do Brasil. 

A 10ª edição do ENESEC teve como tema: “O impacto mercadológico e científico 
causado a partir do pertencimento e engajamento à profissão de secretariado” e ocorreu na 
UFPE – Universidade Federal de Pernambuco, na cidade de Recife. Com 21 trabalhos 
aprovados, contou com publicações de outros estados nordestinos, no qual pode-se citar o 
estado da Paraíba que detém o Curso Superior de Secretariado Executivo Bilíngue na UFPB, o 
estado da Bahia com o Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo na UFBA – 
Universidade Federal da Bahia e o estado do Ceará com Curso de Secretariado Executivo pela 
UFC – Universidade Federal do Ceará, esse fator pode ter influenciado esse número, devido 
sua relativa proximidade em relação às edições anteriores que foram realizadas nos estados de 
Amapá, Roraima, Santa Catarina e Paraná. 

Com conceito 4 no ENADE, o curso de graduação de Secretariado Executivo da UFBA 
é o primeiro e mais antigo do Brasil sendo criado no ano de 1969, porém o só veio a ser 
reconhecido no ano de 1998. Por sua longa história no cenário brasileiro de secretariado a 
UFBA sediou o VII ENESEC, que foi realizado no ano de 2014 em Salvador, na Bahia, e teve 

EVENTO/ANO 
Artigos 

Disponíveis 
Artigos 

Analisados 
III ENESEC 2010 - SERGIPE 5 0 

IV ENESEC 2011 - RORAIMA 2 0 
V ENESEC 2012- AMAPÁ 9 4 

VII ENESEC 2014 – BAHIA 13 5 
VIII ENESEC 2016 – SANTA CATARINA 37 21 

IX ENESEC 2017 – PARANÁ 12 5 
X ENESEC 2018 – PERNAMBUCO 21 12 

XI ENESEC 2019 – BRASÍLIA 7 0 
TOTAL 106 47 



 

 

como tema "Autonomia do Secretário: Uma questão de postura e valorização profissional", 
onde foram aprovados 13 artigos. A Faculdade Sant’Ana que faz parte da IESSA (Instituição 
de Ensino Superior Sant'Ana), uma Instituição Particular de Ensino Superior, localizada na 
cidade de Ponta Grossa no Paraná, sediou o IX ENESEC com o Tema “modernidade líquida” 
essa edição contou com 12 trabalhos aprovados. 

As quatro Instituições mencionadas acima, também contaram com o apoio da ABPSEC 
(Associação Brasileira de Pesquisa em Secretariado) que participou da coordenação do comitê 
científico o que pode ter influenciado o número de submissões de trabalhos, trazendo um 
diferencial para esses eventos. De modo, pode-se observar uma redução de (66%) no número 
de trabalhos publicados em anais do ano de 2019 realizada em Brasília em relação a edição do 
ano anterior realizada em Recife. 

Já o Gráfico 1 mostra as instituições com mais publicações dentro da terminologia de 
busca “empreendedorismo”, “empreendedor”, “características empreendedoras” e 
“competências empreendedoras”. Essa temática de empreendedorismo de acordo com Dornelas 
(2005) nada mais é que a envoltura de indivíduos que unidos, induzem a mudança de ideias e 
oportunidades. É precisamente com o incentivo e necessidade de depositar a prática em novas 
percepções que provocam a geração dos novos mercados bem-sucedidos. A UFSC foi a 
Instituição com mais artigos publicados nessa temática com 10 artigos, seguida pela UFPB com 
9, UNIOESTE com 7 e UFPE com 4 artigos. A barra do gráfico “outras instituições” representa 
um total de 16 instituições que apresentaram apenas 1 artigo publicado.  

 
Gráfico 1 - Instituições com mais publicações analisadas  

Fonte: Dados extraídos a partir dos Anais do ENESEC (2022) 
 

A UFSC fundada desde 1960, atualmente conta com 5 campus em funcionamento, 
oferecem uma educação completa, suas atividades de ensino, vão desde a educação básica 
(ensino infantil, fundamental e médio), passando pela graduação e terminando na pós-
graduação oferecendo desde especializações, mestrados e doutorados, atuando na formação de 
crianças a adultos.  Conta com 120 cursos de graduação entre eles o curso de Secretariado desde 
1991. 

A UFPB teve o campus IV Mamanguape/Rio Tinto fundado no ano 2006, ano em que 
também foi criado o curso de Secretariado Executivo Bilíngue, apesar de ser um curso novo, 
com apenas 14 anos de existência, o corpo docente vem incentivando os discentes a participar 
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de eventos e congressos e submeter trabalhos de modo que é possível ver que foi a segunda 
instituição com mais trabalhos aprovados dentro da terminologia de busca estudada. A 
UNIOESTE é uma instituição de ensino pública e gratuita, resultante da congregação de 5 
faculdades municipais isoladas, e reconhecida como Universidade desde 1994, atualmente 
conta com 64 cursos de graduação, entre eles o curso de Secretariado Executivo Trilíngue 
implantado no ano de 1986.  

A UFPE, teve sua fundação no ano de 1946, é uma das melhores universidades do país 
em ensino e pesquisa científica, sendo a melhor do Norte-Nordeste pelo MEC. No campus 
localizado na cidade de Recife, o curso superior de Secretariado Executivo, criado em 1972 e o 
primeiro reconhecido no Brasil, em 25 de agosto de 1978 com 6 anos de existência do curso 
(FENASSEC, 2022). 

Nesse sentido, verifica-se que a área de Secretariado Executivo é de grande importância 
hoje nas empresas (ALMEIDA; ROGEL; SHIMOURA, 2010), mas também é de grande 
importância que se tenha cursos de graduação nas Universidades por existir a necessidade de 
profissionais que sejam facilitadores, que tenham a mesma capacidade do executivo para 
administrar, sejam organizados, atuem como mediadores entre o dono da empresa e os 
funcionários, saibam lidar com o público, entre outras funções. E como afirma Moreira, Santos 
e Moretto Neto (2015) a partir dos anos 1990, com os avanços na área tecnológica, a profissão 
de secretariado passou a agregar novos valores a sua carreira e, sendo assim, ganhou novos 
rumos. 

A Figura 1 mostra a rede de cooperação científica entre as instituições de ensino, de modo 
que pode-se observar as cooperações, onde as instituições representadas pelo círculo menor, 
apresentam uma cooperação cada uma e as instituições com o círculo maior, apresentam duas 
cooperações cada uma. Como destaque têm-se a relação ao círculo maior da UFPB com a UFPE 
e IFPE – Instituto Federal de Pernambuco. Verificou-se nos artigos analisados que a autora 
Cibelle da Silva Santiago, participou dos dois trabalhos, que tiveram cooperação envolvendo a 
UFPB e duas instituições de Pernambuco, sendo o IFPE em 2017 e UFPE em 2018. Um dos 
fatores que pode ter influenciado esses dados, é o fato de Cibelle da Silva Santiago ser natural 
de Pernambuco e ter se formado em Secretariado Executivo, pela UFPE, em Recife e 
atualmente ser professora efetiva da UFPB.  

 



 

 

Figura 1 - Rede de cooperação entre instituições de ensino 

 
Fonte: Elaboração própria com os dados extraídos do ENESEC (2022) 

 
A Figura 2, foi extraída do software VOSviwer e nos mostra a rede de cooperação de 

autores no evento ENESEC, onde pode-se observar um total de 100 autores que estiveram 
envolvidos na publicação dos 47 trabalhos analisados, entre eles os autores com mais trabalhos 
publicados aparecem em destaque nos círculos maiores, tendo destaque para as autoras Cibele 
Barsalini Martins e Kátia Denise Moreira, ambas da UFSC. Assim, verifica-se que o 
empreendedorismo é uma das quatro áreas de atuação do profissional de secretariado e esse é 
um segmento que vem crescendo cada vez mais, por esse motivo, é de grande relevância avaliar, 
se as pesquisas em secretariado vêm acompanhando as tendências do mercado de trabalho e as 
particularidades da profissão. 
 

Figura 2 – Rede de cooperação de autores 

 
Fonte: Dados extraídos do VOSviwer (2022) 



 

 

 
Os outros autores que aparecem em destaque com mais trabalhos publicados, conforme 

destacado no mapa do VOSviewer na Figura 2, além de Cibele Barsalini Martins e Kátia Denise 
Moreira, estão: Cibelle da Silva Santiago, Maria do Céu de Sena Moura, Keila Raquel 
Wenningkamp e Kátia Regina Gonçalves de Deus.  Assim, buscou-se algumas informações 
obtidas por meio do Currículo Lattes, sobre o perfil profissional de cada pesquisador, conforme 
mostra o Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Informações do perfil acadêmico dos autores destacados no Mapa do VOSviewer 

Autor Nível de Formação 
acadêmica Graduação Atuação 

profissional 

Nº de 
trabalhos 

publicados 

Cibele Barsalini 
Martins 

Doutorado em 
Administração 

Secretariado 
Executivo e 
Administração 

Universidade 
Federal de Santa 
Catarina 

8 

Kátia Denise 
Moreira 

Doutorado em 
Administração 

Letras - 
Secretariado 
Executivo em 
Inglês 

Universidade 
Federal de Santa 
Catarina 

8 

Cibelle da Silva 
Santiago 

Doutoranda em 
Desenvolvimento e Meio 
Ambiente 

Secretariado 
Executivo 

Universidade 
Federal da Paraíba 5 

Maria do Céu de 
Sena Moura 

Mestrado em 
Administração e 
Desenvolvimento Rural 

 
Secretariado 
Executivo  

Universidade 
Federal de 
Roraima 

4 

Keila Raquel 
Wenningkamp 

Doutorado em 
Desenvolvimento 
Regional e Agronegócio 

Secretariado 
Executivo Bilíngue  

Universidade 
Estadual do Oeste 
do Paraná 

3 

Kátia Regina 
Gonçalves de 
Deus 

Mestrado em Linguística Secretariado 
Executivo Bilíngue 

Universidade 
Federal da Paraíba 3 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
 
De acordo com o Quadro 1, é possível perceber o nível elevado de formação acadêmica 

com 3 doutores, uma doutoranda e duas mestres. A exceção de Kátia Denise Moreira, todas 
possuem graduação em Secretariado Executivo e todas as autoras são docentes da UFSC 
(Cibele Barsalini Martins e Kátia Denise Moreira), UFPB (Cibelle da Silva Santiago e Kátia 
Regina Gonçalves de Deus), UFRO – Universidade Federal de Roraima (Maria do Céu de Sena 
Moura) e UNIOESTE (Keila Raquel Wenningkamp). Com o maior número de artigos 
analisados Cibele Barsalini Martins e Kátia Denise Moreira produziram 8 artigos, 7 deles foram 
escritos em cooperação entre elas, com base no Currículo Lattes, também pôde-se observar que 
participaram juntas de 2 projetos de pesquisa. 

Como afirma Santos e Kobashi (2009) no âmbito dos esforços para quantificar os 
produtos da atividade científica dos autores através da bibliometria, há três leis que auxiliam 
essa análise. Esse estudo atendeu a lei do quadrado inverso de Lokta que, segundo Santos e 
Kobashi (2009); Araújo (2016) e Vanti (2002), é definido pelo método de medição da 
produtividade de autores.  

De acordo com os dados do Quadro 1, é possível perceber que as 6 autoras, com mais 
participações em trabalhos, juntas somam a participação em 24 trabalhos de 47 estudados, 
sendo 1 de Cibele Barsalini Martins, 1 de Kátia Denise Moreira, 7 de Cibele Barsalini Martins 



 

 

e Kátia Denise Moreira, 5 de Cibelle da Silva Santiago, 4 de Maria do Céu de Sena Moura, 3 
de Keila Raquel Wenningkamp e 3 de Kátia Regina Gonçalves de Deus, ou seja, mais da metade 
do quantitativo, analisado. Assim, como afirma Andrade (2012), o uso de indicadores que 
viabilizem identificar e mensurar os autores mais produtivos pode contribuir para o aumento de 
parcerias e relações entre pesquisadores e aumentar a quantidade e a qualidade das pesquisas 
científicas da área de secretariado. 
 
5       Considerações finais 
 

O presente artigo permitiu uma análise das produções científicas secretariais na área de 
empreendedorismo, através do método bibliométrico, nos anais do evento anual, ENESEC. A 
partir da análise dos resultados conclui-se que a problemática de pesquisa foi respondida, e o 
objetivo geral e os objetivos específicos foram alcançados. A problemática de pesquisa: “Qual 
o perfil das produções científicas secretariais na área de empreendedorismo?”, foi respondida 
no tópico 4 Apresentação e análise dos resultados, onde pôde-se observar: a descrição dos 
resultados de natureza e tipos de pesquisa mais utilizados, quantitativo de trabalhos publicados 
nos anais e quantitativo analisado, instituições e autores que mais publicaram trabalhos 
contendo a terminologia de busca analisada. 

O objetivo geral de analisar os trabalhos publicados em anais do congresso ENESEC, no 
período de 2010 a 2019 foi atendido na totalidade do tópico 4 Apresentação e análise dos 
resultados e os objetivos específicos de coletar os artigos nos anais do congresso ENESEC 
realizar a triagem dos artigos que atendam à temática de empreendedorismo, foram respondidos 
no subtópico 3.3 Análise de Dados dos Procedimentos metodológicos, descrevendo os 
procedimentos adotados para a coleta e triagem dos artigos e descrevendo como foi realizada a 
análise inicialmente colhendo as informações pertinentes a pesquisa por meio do preenchimento 
de planilhas no EXCEL de acordo com as informações apresentadas nos artigos publicados, 
transferindo esses dados para o Software VOSviewer e em seguida analisando esses dados.  

O objetivo específico de identificar nos artigos coletados os tipos de pesquisa e 
procedimentos técnicos de pesquisa mais utilizados, foi respondido no tópico 4 Apresentação e 
análise dos resultados, onde observou-se que a maioria das pesquisas são de natureza teórica e 
do tipo descritiva. O objetivo específico de identificar os autores e instituições que mais 
publicam sobre o tema, também foi respondido no tópico 4 Apresentação e análise dos 
resultados com os dados sobre rede de cooperação de autores e informações do perfil acadêmico 
dos autores, onde pôde-se observar os autores que mais publicaram e as relação de cooperação 
entre eles, tendo destaque para Cibele Barsalini Martins e Kátia Denise Moreira que são da 
mesma instituição e possuem a mesma quantidade de publicações. 

A contribuição que esta pesquisa trouxe para o âmbito secretarial, está na análise 
documental com método bibliométrico dos anais do ENESEC, de modo a expressar em 
números, a quantidade de autores e instituições que mais produzem trabalhos, com relação ao 
empreendedorismo secretarial e a partir disso, demonstrar a importância desse pilar para a 
comunidade acadêmica científica e profissional de secretariado. 

Como sugestão de trabalhos futuros, sugere-se realizar outros estudos utilizando os anais 
do evento ENESEC, tendo como base para a análise, os outros pilares do secretariado, a 
assessoria, a consultoria e a gestão, de modo a comparar os resultados das análises e identificar 
sua possível relevância para a comunidade científica de secretariado. 
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EMPREENDEDORISMO E CATÁSTROFES NO SETOR DE 

TURISMO 
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Resumo: Este ensaio teórico possui o objetivo de analisar a relação entre empreendedorismo e 

catástrofes no setor de turismo. Para essa finalidade foi realizado um levantamento 

bibliográfico em bases de dados como Emerald Insight, Scopus, Spell, Springer e Web of 

Science. No total, 372 artigos foram encontrados e dentre eles 24 foram considerados válidos 

dado que relacionam as temáticas empreendedorismo e catástrofes no turismo. Percebe-se que 

a gestão de crises e capacitação empreendedora são as principais convergências identificadas. 

Inovação, vulnerabilidade empresarial para empreendedorismo e intenções empreendedoras 

para desastres e catástrofes são características diferenciadoras que envolvem os dois construtos. 

Por fim, observa-se que a construção de nichos e resiliência são as tendências nos estudos que 

versam simultaneamente sobre empreendedorismo e catástrofes no turismo.  

 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Catástrofes. Turismo. Desastres. 

 

1 Introdução 

 

O empreendedorismo é uma área do conhecimento em ascensão e tem despertado a 

atenção de acadêmicos nas últimas décadas (LANDSTRÖM; HARIRCH; ÅSTRÖM, 2012). 

Para o Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o empreendedorismo é considerado uma 

força-motriz de crescimento econômico, pois gera empregos, explora oportunidades e fomenta 

a produtividade (GEM, 2021). Cuaton (2019), Da Silva Alchieri, Dalbosco e Nascimento 

(2017) e Wach (2017) enfatizam que o empreendedorismo influencia a transformação 

econômica e a inovação, além disso abre oportunidades e estimula a decisão dos indivíduos.  

No empreendedorismo, as oportunidades e a presença de pessoas empreendedoras são 

relevantes (SHANE; VENKATARAMAN, 2000; VENKATARAMAN et al., 2012). No 

tocante aos empreendedores, eles têm a capacidade de subsidiar a identificação de 

oportunidades em meio a um cenário arruinado por algum acontecimento catastrófico 

(DUSHNITSKY; GRAEBNER; ZOTT, 2020; KNOLL; STERNAD, 2021).  De acordo com 

Monllor e Murphy (2017), os desastres podem impactar ou não nas intenções empreendedoras, 

pois existe o momento de retomada particular de cada empreendedor envolvido na catástrofe.  

Mesmo em situações de catástrofes, as oportunidades precisam ser exploradas de forma 

criativa tão logo sejam identificadas e os riscos devem ser gerenciados adequadamente. De 

acordo com Zahra (2020), Choudhury, Foroughi e Larson (2021) e Teng, Wu e Lin (2020), a 

pandemia causada pelo novo coronavírus provocou mudanças significativas nas pessoas e 

organizações inseridas em diversos setores, a exemplo do turismo.  

 Apesar de sua representatividade econômica, o turismo foi impactado por diversas 

crises (LÓPEZ; ANATO; RIVAS, 2004; BAS; SIVAPRASAD, 2020). As crises podem ser 

definidas como situações complexas, ocasionadas por desastres ambientais, instabilidade 



 

 

econômica, guerras, epidemias, pandemias e outros eventos de grande impacto negativo 

(CORBARI; GRIMM, 2020). Já o caos pode ser compreendido como algo iniciado de forma 

repentina que desestrutura o sistema e que promove os mais diversos resultados (RUSSELL; 

FAULKNER, 2004; IVKOV et al., 2019).  

Este ensaio teórico tem o objetivo de analisar a relação entre empreendedorismo e 

catástrofes no setor de turismo. Além disso, possui o intuito de revelar tendências de pesquisas 

da área. 

 

2 Referencial Teórico 

 

Esta seção tem como propósito explicar a relação existente entre empreendedorismo e 

catástrofes no setor de turismo. Para alcançá-lo, inicialmente os temas são discutidos de forma 

particular. 

O conceito de empreendedorismo é abrangente e a ausência de um foco dificulta a sua 

definição (LEUNBACH, 2021; VOLERY; MAZZAROL, 2015). A ausência de uniformidade 

do conceito provocou resistência no desenvolvimento sobre o assunto (SHANE, 2012). Muitas 

das definições se referem a quem é o empreendedor e sua respectiva função 

(VENKATARAMAN, 1997). Conforme definido por Shane e Venkataraman (2000, p. 218), o 

campo do empreendedorismo é: “O exame acadêmico de como, por quem e com quais efeitos 

e oportunidades para criar bens e serviços futuros são descobertos, avaliados e explorados”.   

O estudo publicado em 2000 por Shane e Venkataraman intitulado The promise of 

entrepreneurship as a field of research permitiu avanço e consenso da ideia central sobre a 

temática. Na publicação, os autores ressaltam que as pessoas e as oportunidades são fatores 

determinantes para o empreendedorismo (SHANE, 2012). Essa definição destaca-se visto que 

não se tem uma conceituação clara sobre o fenômeno (VERGA; SOARES DA SILVA, 2014). 

Assim, nesta investigação é considerada a definição que versa sobre oportunidades e indivíduos. 

As pessoas envolvidas nesse processo são denominadas de empreendedores. O termo 

origina-se da palavra francesa entre-preneur (empreendedor) e foi estudado por Vérin em 1982, 

quando inicialmente no século XII seu entendimento esteve relacionado às pessoas que 

provocavam brigas (FILION, 1999). Mais adiante, no início do século XVII, definia-se como 

um indivíduo que liderava a ação militar. Finalmente, no começo do século XVIII, assume-se 

a conotação de pessoa que lidera grandes projetos (FILION, 1999; BOSMAN; FERNHABER, 

2018).  

Para Baggio e Baggio (2014, p. 36), o empreendedor é visto como “[...] o indivíduo que 

detecta uma oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos 

calculados”. Esse conceito corrobora a pesquisa realizada com um grupo de professores que 

lecionou a disciplina de empreendedorismo. No estudo, eles percebem o empreendedor detentor 

de virtude e que aproveita as oportunidades (ZAPPE et al., 2013). No entanto, empreendedores 

precisam estar atentos, visto que as oportunidades podem surgir diante de qualquer cenário e 

setor, até mesmo em situações catastróficas (MONLLOR; ALTAY, 2016). 

No segmento econômico do turismo, o papel dos empreendedores é fundamental. 

Ressalta-se que o turismo é considerado um setor de elevada representatividade para a 

economia mundial, pois gera receitas, empregos, investimentos e infraestrutura nos países que 

o exploram (DA SILVA HONÓRIO et al., 2020; GURTNER, 2016; PEREIRA; COSTA 2016; 

GOMES; PEREIRA, 2016; SANTOS et al., 2017). Perinotto et al., (2019, p. 220) 

complementam: “[...] o turismo está ligado ao processo econômico de globalização, que 



 

 

promoveu disponibilização e acessibilidade em extensão mundial de vários produtos e serviços   

turísticos”.  Em 2019, o setor contribuiu para a economia com 9,3 trilhões de dólares, o que 

representou 6,7% do PIB global (WANG, 2021; FERREIRA AUSTREGESILO et al., 2021). 

Contudo, é também uma indústria vulnerável diante de situações de catástrofes, desastres ou 

crises (HARRINGTON, 2021; AWAN; SHAMIN; AHN, 2021; RODRÍGUEZ-ANTÓN; 

ALONSO-ALMEIDA, 2020; PAIVA; SANTOS, 2020; ALIPERTI et al., 2019; CRÓ; 

MARTINS, 2017; DA CRUZ VAREIRO; DE SOUSA PINHEIRO, 2017). Em 2020, a World 

Tourism Organization (UNWTO) registrou que o turismo global apresentou números 

desafiadores, sofrendo uma queda de 74% de viagens internacionais, perfazendo uma redução 

de aproximadamente 1 bilhão de passageiros, em comparação ao ano de 2019 (WORLD 

TOURISM ORGANIZATION, 2021). Sendo assim, catástrofes ou desastres estão 

relacionados a crises (KEOWN-MCMULLAN, 1997). 

No tocante à origem e conceito da palavra catástrofe, Monteiro (2018, p. 207) explica 

que:  

Catástrofe é uma palavra de origem grega, formada pela preposição kata, que no grego 

antigo indica um deslocamento ao mesmo tempo para baixo e em direção ao fim, e no 

grego moderno significa ao mesmo tempo ‘contra’ e ‘para’; e pela raiz streph, girar, 
de caráter cíclico. No grego antigo, katastrephô significa ‘eu derrubo’, como quando 

a parte superior de algo cai no chão, quando uma cidade é destruída por inimigos ou 

uma casa é demolida, um lutador põe por terra seu adversário. O 

substantivo katastrophê, ainda no grego antigo, designa ‘reviravolta, conquista, 

destruição’, de um país, uma cidade ou um povo, e ao mesmo tempo a finalização de 

algo.  

 

Braga et al. (2008) discutem que os desastres podem ser reconhecidos como catástrofes, 

e são eventos de grande magnitude, nos quais acompanham aspectos da natureza provocando 

muitos óbitos e devastações. Faulkner (2001, p. 136) compreende desastre como: “[...] situações 

em que uma empresa (ou um conjunto de empresas, no caso destino turístico) é confrontado 

com mudanças catastróficas imprevisíveis sobre as quais têm pouco controle”.  

Por fim, o conceito de crise no turismo de Sönmez, Apostolopoulos e Tarlow (1999, p. 

13-14) é apresentado a seguir:  
 

[...] qualquer ocorrência que possa ameaçar a operação e conduta normais de negócios 

relacionados ao turismo; prejudicar a reputação geral de segurança, atratividade e 

conforto de um destino turístico, afetando negativamente as percepções dos visitantes 

sobre esse destino; e, por sua vez, causam uma desaceleração na economia local de 
viagens e turismo e interrompem a continuidade das operações de negócios da 

indústria local de viagens e turismo pela redução nas chegadas e despesas de turistas. 

 

Para Faulkner (2001, p. 136), crise pode ser definida como: “[...] um evento, 

autoiniciado por meio de problemas como estruturas de gestão ineptas e práticas ou uma falha 

de adaptação às mudanças”. Nesse estudo, será considerado o mesmo entendimento para 

catástrofes e desastres.  
 

3 Metodologia 

 

Para realizar a revisão de literatura, artigos disponibilizados na Emerald Insight, Scopus, 

Spell, Springer e Web of Science foram selecionados. O levantamento está no Quadro 1, com 



 

 

a indicação das bases de dados, descritores, períodos disponíveis e a quantidade de artigos que 

versam sobre os temas. 

 
Quadro 1 – Bases de dados acessadas 

Bases de 

dados 
Descritores 

Período 

disponível 

Número de artigos que relacionam 

Empreendedorismo e Catástrofes no turismo 

Subtotal 

de 

artigos 

 

 

Emerald 

Insight  

“entrepreneurship 

and tourism 

disasters” 

 

“entrepreneurship 

and tourism 

catastrophes” 

 

Empreendedorismo 

e desastres no 

turismo 
 

Empreendedorismo 

e catástrofes no 

turismo 

 

 

 

 

 

 

1900 a 

2021 

18 - descritores em inglês – (disasters) 

(12 válidos; 4 não possuem relação; 2 repetição) 

76 -descritores em inglês - (catastrophes) 

(2 válidos; 71 não possuem relação; 3 repetição) 

0 - descritores em português (para desastres e 
catástrofes) 

 

 

14 

 

 

SCOPUS 

(Elsevier) 

 

 

1960 a 

2021 

 

4 - descritores em inglês (disasters) 

(2 válidos; 2 não possuem relação; 0 repetição) 

0 - descritores em inglês (catastrophes) 

0 - descritores em português para desastres e 

catástrofes) 

 

 

2 

Spell 

 

0 a 2021 

 
 

0 - descritores em inglês (disasters; 

catastrophes)  

0 - descritores em português (desastre e 
catástrofes) 

 

0 

 

 

 

Springer 

 

 

 

1900 a 

2021 

223 - descritores em inglês (disasters) 

(4 válidos; 219 não possuem relação; 0 

repetidos) 

37 - descritores em inglês (catastrophes) 

(0 válidos; 0 não possuem relação; 0 repetição 

0 - descritores em português (para desastres e 

catástrofes) 

 

 

 

 

4 

 

 

Web of 

Science 

 

 

1945 a 

2021 

14 - descritores em inglês (disasters) 

(4 válidos; 9 não possuem relação; 1 repetidos)  

0 - descritores em inglês (catastrophes) 

(0 - válidos; 0 não possuem relação; 0 repetição 

0 - descritores em português (para desastres e 
catástrofes) 

 

 

4 

Total sem repetições 24 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

Utilizou-se os seguintes descritores: “entrepreneurship” AND “tourism disasters”, 

“entrepreneurship” AND “tourism catástrofes”, “empreendedorismo” AND “desastres no 

turismo”, “empreendedorismo” AND “catástrofes no turismo”. Como resultado da busca, foram 

encontrados 372 artigos com os descritores em inglês e 0 artigo com os descritores em 

português, totalizando 372 pesquisas. Dentre os artigos pesquisados, 24 foram considerados 

válidos dado que relacionam as temáticas empreendedorismo e catástrofes no turismo. 

Ademais, as bases que apoiaram a busca dos periódicos e os respectivos resultados estão 

descritos no Quadro 1.   

No tocante à pesquisa nas bases, é oportuno explicar a semântica dos números contidos 

em cada uma delas. A primeira analisada foi a Emerald Insight e o período disponível para 

consulta foi do ano de 1900 a 2021. A busca indica 94 artigos (18 para o descritor disasters e 

76 para o descritor catastrophes), dos quais 14 foram validados (12 para o descritor disasters e 

2 para o descritor catástrophes) devido à ligação com as duas temáticas, 75 foram descartados 

https://buscador-periodicos-capes-gov-br.ez16.periodicos.capes.gov.br/V/2XHXGIEA8YU78VKLMSB2XQGKGGCXA9264DQCF6IH1LPUADFCSS-19377?func=native-link&resource=CAP00076
https://buscador-periodicos-capes-gov-br.ez16.periodicos.capes.gov.br/V/2XHXGIEA8YU78VKLMSB2XQGKGGCXA9264DQCF6IH1LPUADFCSS-19377?func=native-link&resource=CAP00076


 

 

em decorrência de não se relacionarem aos temas e, finalmente, o resultado da consulta 

apresentou 2 artigos repetidos. A segunda base estudada foi a SCOPUS, o ano disponível para 

pesquisa foi de 1960 a 2021 e foram encontrados 4 artigos (descritor disasters), dos quais 2 

foram considerados válidos, 2 descartados e 0 repetição. Na Spell, o período para a pesquisa 

compreendeu os anos entre 0 e 2021, mas não foram encontrados artigos. 

Na Springer, o período disponível para busca foi entre os anos de 1900 e 2021 e foram 

localizados 260 artigos (para os dois descritores disasters e catastrophes), sendo: 4 validados, 

256 desconsiderados e 0 artigos repetidos. Por fim, na Web of Science o período disponível foi 

entre 1945 e 2021, em que 14 artigos foram localizados (apenas para o descritor disasters), a 

saber: 4 validados, 9 excluídos e 1 repetido. 

 

4 Discussão dos Resultados 

 

Na análise dos 24 artigos, é possível perceber convergências entre os construtos 

empreendedorismo e catástrofes no turismo, representadas na Figura 1. Gestão de crises e 

capacitação empreendedora são as principais convergências identificadas. A gestão de crises 

está associada a ações gerenciais que envolvem três elementos que reforçam a validade do 

construto empreendedorismo e sua relação com catástrofe no turismo, a saber: plano de 

comunicação, qualificação de pessoal e flexibilidade. No tocante à capacitação empreendedora 

percebe-se que a relação entre empreendedorismo e catástrofes no turismo proporciona 

oportunidade empreendedora.  

 
Figura 1 - Convergências entre empreendedorismo e catástrofes no turismo 

 
Fonte: Elaboração própria com apoio do ATLAS.ti (2022). 

 

A gestão de crise deve atuar de forma precoce e preventiva, ou seja, antes da crise ser 

instalada por alguma eventualidade. A literatura mostra que, para recuperar-se de catástrofes e 

gerenciar crises, faz-se necessário o entendimento da importância do planejamento para 



 

 

organizar os esforços em eventos dessa natureza (FAISAL; ALBRECHT; COETZEE, 2020). 

A gestão deve ser alicerçada no plano de gerenciamento de crise, associado ao encadeamento 

das ações gerencias (GIOUSMPASOGLOU; MARINAKOU; ZOPIATIS, 2021; LIU; 

PENNINGTON- GRAY; KLEMMER, 2015).  

As ações estão voltadas para informações e estratégias detalhadas com intuito de 

orientar gestores no enfrentamento da crise e minimizar seus impactos, de modo a buscar novas 

formas de atuação cotidiana (PHENGSUWAN et al., 2021; YANG; KIM; PENNINGTON-

GRAY, 2021; NGUYEN; IMAMURA; IUCHI, 2018; KIM; HASTAK, 2018; DOERN; 

WILLIAMS; VORLEY, 2019; SPILLAN; HOUGH, 2003), por exemplo: muitas empresas 

aprenderam, adaptaram e implementaram novos protocolos operacionais e novos padrões de 

higiene, no combate a COVID-19, para que a segurança fosse estabelecida para os públicos 

interno e externo (ETEMAD, 2020; SINGH; KUMAR; AHMAD, 2020; HAO; XIAO; CHON, 

2020; GUPTA; SAHU, 2021; SHARMA et al., 2021; SHARMA; KAUSHIK, 2021).  

Dentre as ações gerenciais listadas na literatura para enfrentar as crises, destacam-se:  

planos de comunicação, qualificação de pessoal e flexibilidade. As crises, quando 

desencadeadas, tendem a afetar as impressões dos turistas em relação ao destino no longo prazo 

(GONZÁLEZ-HERRERO; PRATT, 1998). Os planos de comunicação são eficazes, pois 

podem garantir segurança e tranquilidade aos turistas ou visitantes sobre a real situação do local 

impactado pela catástrofe, além de minimizar os impactos negativos da mídia quanto à imagem 

do lugar (HARRINGTON, 2021; KIM, 2021; RIBEIRO; FONSECA; TAPA, 2020; 

MIZRACHI; GRETZEL, 2020; SELLER; LAURINDO, 2018; NILAKANT et al., 2014). A 

comunicação também deve ser focada no público interno (gestores) da organização, provendo 

as informações necessárias para o gerenciamento de crise no nível de excelência 

(GIOUSMPASOGLOU; MARINAKOU; ZOPIATIS, 2021).   

A qualificação de pessoal é outra ação gerencial importante diante de situação de crise. 

As ações de qualificação envolvem investimentos em capital humano e capacitação de pessoal 

focados: na adaptabilidade, no fomento da inovação, no desenvolvimento de novas habilidades 

e na concepção de modelos de negócio mais robustos (DIAS et al., 2021; FAISAL; 

ALBRECHT; COETZEE, 2020).  

A flexibilidade é a terceira e última ação gerencial que permite autonomia aos gestores 

na tomada de decisão, transformando-os em agentes de mudança e líderes com capacidade de 

trabalhar de maneira mais assertiva na reconstrução da organização (GARRIDO-MORENO; 

GARCÍA-MORALES; MARTÍN-ROJAS, 2021; CHANYASAK et al., 2021; MOTA et al., 

2014; IRVINE; ANDERSON, 2004; SZYMANSKI; VALDERREY VILLAR; CERVANTES 

ZEPEDA, 2021). No tocante à flexibilidade Finkelstein (2019) e Dane (2010) divergem dos 

autores citados e postulam que esse aspecto pode limitar a capacidade gerencial.   

A capacitação empreendedora é outra convergência entre os construtos estudados. Essa 

capacitação tem relação direta com a experiência vivenciada e o que pode ser aprendido (GUR 

et al., 2020). Giouspasoglo, Marinakou e Zopiatis (2021) postulam que a capacitação 

empreendedora influencia o desenvolvimento da resiliência, permitindo as empresas 

desenvolverem a capacidade de adaptação e a continuidade de suas atividades em situações de 

catástrofe. Ademais, a capacitação empreendedora promove aos indivíduos envolvidos a 

oportunidade de aquisição de novos conhecimentos, os quais permitem aproveitar 

oportunidades (DIAS et al., 2021). 

Monllor e Altay (2016) defendem que as situações de desastres agem como uma 

destruição criativa, mostrando novas oportunidades que são exploradas pelos empreendedores. 



 

 

As oportunidades podem ser voltadas para pequenos negócios, envolvendo inclusive a 

comunidade e impulsionando a economia local. Desse modo, os empreendedores podem ser 

responsáveis pelo planejamento e por influenciar as mudanças no local impactado (CUATON, 

2019; ZHANG, 2016). 

Após a explanação das convergências, as características diferenciadoras que envolvem 

os dois construtos são apresentadas na Figura 2, quais sejam: inovação, vulnerabilidade 

empresarial para empreendedorismo e intenções empreendedoras para desastres e catástrofes.  

 

Figura 2 – Características diferenciadoras entre empreendedorismo e catástrofes no turismo 

 

 

Fonte: Elaboração própria com apoio do ATLAS.ti (2022). 

A inovação revela-se como a primeira característica diferenciadora do 

empreendedorismo. A fim de garantir a sobrevivência no mercado, é necessário lidar com a 

situação de crise e inovar no processo de enfrentamento. Para tal, o empreendedorismo enxerga 

a inovação como uma aliada para identificação de oportunidades, mesmo que tal característica 

diferenciadora leve a ajustes que criem mudanças culturais, de estilo de vida e sociais 

(RATTEN, 2020; NAKANO; WECHSLER, 2018). Para Dias et al. (2021) e Adriano, Sapelli 

e Dalfovo (2020) a inovação pode ser considerada como uma das prioridades no processo de 

recuperação no contexto pós-desastre. 



 

 

A vulnerabilidade empresarial é a segunda e última característica diferenciadora 

percebida na literatura relacionada ao empreendedorismo. As organizações e empresas de 

turismo são vulneráveis em situações de desastres (FAISAL; ALBRECHT; COETZEE, 2020) 

e essa vulnerabilidade pode se apresentar em quatro dimensões: capital (liquidez e tamanho da 

organização), trabalho (flexibilidade), fornecedor (grau de dependência aos fornecedores) e 

cliente (diversidade do negócio) (ZHANG; LINDELL; PRATER, 2009).  

Outra característica diferenciadora percebida é formada pelas intenções 

empreendedoras. Essas intenções estão relacionadas ao tempo e nível de interesse de uma 

pessoa em iniciar novo empreendimento logo após a catástrofe. O tempo pode variar, porque 

os indivíduos vítimas de desastres podem estabelecer prioridades e qual o período mais 

apropriado para uma retomada dos negócios ou se buscarão outras oportunidades (MONLLOR; 

ALTAY, 2016). 

Após discussão das características diferenciadoras, indica-se as tendências nos estudos 

que versam simultaneamente sobre empreendedorismo e catástrofes no turismo. Pesquisas 

sobre essas temáticas apresentam a questão da construção de nichos e resiliência. 

A construção de nichos no âmbito organizacional pode ser compreendida como um 

processo adaptativo, em que organizações modificam o ambiente e podem influenciar o 

processo evolutivo (SPISAK et al., 2015). Para Luksha (2008), a construção de nichos torna o 

ambiente mais competitivo e colabora na criação de oportunidade. Portanto, a construção de 

nichos permite a atuação do gestor na reconstrução do nicho organizacional e sua influência irá 

colaborar no processo evolutivo organizacional (FAISAL; ALBRECHT; COETZEE, 2020). 

A segunda e última tendência marcante sobre os construtos em questão, trata sobre 

resiliência. A resiliência nas organizações enfatiza a capacidade de administrar desafios e 

ameaças por meio de planejamento e adaptação em situações adversas (GIOUSMPASOGLOU; 

MARINAKOU; ZOPIATIS, 2021; FONSECA; OLIVEIRA, 2021; SHARMA, THOMAS; 

PAUL, 2021; ESTEVÃO; COSTA, 2020; JIANG; RITCHIE; VERREYNNE, 2019; WILKIN; 

BIGGS; TATEM, 2019; DOBIE et al., 2018; BÖREKÇI et al., 2014; CLAPP-SMITH; 

LESTER, 2014). O termo está relacionado à questão de adaptar-se à mudança, buscando 

respostas flexíveis e inovadoras, o que proporciona aos empreendedores novas oportunidades 

(GIALIS et al., 2019; BOUAZIZ; HACHICHA, 2018; LEE; VARGO; SEVILLE, 2013; 

MONLLOR; MURPHY, 2017; KAMALAHMADI; PARAST, 2016). Portanto, a resiliência 

pode promover transformação em toda indústria, sendo um fator-chave no cenário de 

catástrofes (GUR et al., 2020). 

 

5 Considerações Finais 

 

O propósito deste ensaio teórico foi analisar a relação entre empreendedorismo e 

catástrofes no setor de turismo. Para esse fim, 24 artigos foram considerados para alcançar esse 

intuito. 
No que se refere às convergências percebe-se a presença de dois aspectos importantes, 

quais sejam: gestão de crises e capacitação empreendedora. A gestão de crises está associada a 

ações gerenciais que envolvem três elementos que reforçam a validade do construto 

empreendedorismo e sua relação com catástrofe no turismo como o plano de comunicação, 

qualificação de pessoal e flexibilidade. Esses achados revelam avanços científicos ao indicar 

que mesmo em contextos adversos de catástrofes é fundamental investir em capacitações dos 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Rachel%20Clapp-Smith
https://www.emerald.com/insight/search?q=Rachel%20Clapp-Smith


 

 

próprios empreendedores e da sua equipe para terem conhecimento para gerenciar as 

organizações. 
No tocante às características diferenciadoras, os construtos empreendedorismo e 

catástrofes no setor de turismo envolvem a inovação, vulnerabilidade empresarial para 

empreendedorismo e intenções empreendedoras para desastres e catástrofes. Por fim, indica-se 

as tendências nos estudos que versam simultaneamente sobre empreendedorismo e catástrofes 

no turismo. Pesquisas sobre essas temáticas apresentam a questão da construção de nichos e 

resiliência. Assim, a estratégia genérica de enfoque colabora para manter as empresas ativas em 

meio a crises. Já a resiliência é o eixo motriz para reinventar o gerenciamento empresarial em 

meio às catástrofes. 
Como sugestão de pesquisas futuras, indica-se realizar estudos teórico-empíricos que 

relacionem o papel do empreendedor no enfrentamento de catástrofes em organizações de 

diferentes segmentos econômicos. Ações empreendedoras nesses contextos podem revelar 

aspectos idiossincráticos peculiares que contribuem para o avanço do conhecimento científico 

e técnico. 
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Resumo 
 
O presente artigo tem como objetivo identificar as principais características e indicadores 
utilizadas nas pesquisas brasileiras sobre empreendedorismo e desenvolvimento econômico 
por meio de uma revisão da literatura, no período de 2000 a 2021. O estudo utilizou o método 
de revisão de literatura Scoping Review (SR), que possibilita o mapeamento da literatura de 
uma determinada área de pesquisa, em especial quanto aos principais conceitos, teorias, tipos 
e fontes de conhecimento. Como resultado da scoping review usando a ferramenta 
IRaMuTeQ, que inclui a análise do conteúdo por meio da técnica da análise de similitude, 
apurou-se que associações entre empreendedorismo e desenvolvimento econômico nas 
publicações apontam para um crescimento dos estudos que relacionaram esses indicadores e 
características da região ou país para mostrar como o empreendedorismo é um fenômeno 
impulsionador e que sofre influencias também, formando uma relação de mão dupla. 
Palavras-chave: empreendedorismo. desenvolvimento econômico. Revisão sistemática. 
Brasil. 
 
1  Introdução 
 

Desde a década de 1980, o empreendedorismo tem sido gradualmente reconhecido 
como um fator crucial para o desenvolvimento econômico, especialmente do ponto de vista 
macroeconômico. As iniciativas de pesquisa sobre empreendedorismo mudaram 
constantemente de perspectivas micro para macro nas últimas décadas (FOTOPOULOS; 
STOREY, 2017). Os economistas acreditam que existe uma estreita relação entre 
empreendedorismo, desenvolvimento e crescimento econômico, incluindo tanto impactos 
positivos quanto negativos (DVOULETÝ, 2017).  

No entanto, a pesquisa atual presta mais atenção à influência do empreendedorismo 
em economias desenvolvidas na produção regional abrangente, com falta de pesquisas 
teóricas e empíricas sobre economias emergentes. Além disso, a definição de 
empreendedorismo varia de país para país, sendo necessária uma análise aprofundada do 
impacto do empreendedorismo em países em desenvolvimento (CHEN et al., 2018). 

A relação entre desenvolvimento econômico e empreendedorismo, no entanto, é 
bastante complexa e dinâmica, principalmente quando considerada em nível regional. Na 
verdade, um país não deve ser visto como uma entidade única. Quando o crescimento 
econômico nacional é alto, isso não significa que todas as regiões cresçam na mesma 



 

 

proporção (WIDIASTUTI, 2020).  
O empreendedorismo tem um papel importante na formulação de políticas de 

desenvolvimento econômico. Ao mesmo tempo, é necessária uma compreensão adequada da 
dinâmica do empreendedorismo para entender se o empreendedorismo tem uma influência 
positiva no crescimento econômico. Um dos pontos de partida é entender os motivos pelos 
quais os empreendedores surgem, as características que os caracterizam e os efeitos de tais 
características nos diferentes parâmetros de seu desempenho (AMORÓS; BORRAZ; VEIGA, 
2016). 

O presente artigo tem como objetivo identificar as principais características e 
indicadores utilizadas nas pesquisas brasileiras sobre empreendedorismo e desenvolvimento 
econômico por meio de uma revisão da literatura, no período de 2000 a 2021. Portanto essa 
pesquisa visa identificar as diferentes perspectivas teóricas e linhas de pesquisa que 
caracterizam e definem a literatura sobre os principais indicadores utilizados nas pesquisas 
brasileiras, bem como buscar tendências emergentes e lacunas em sua literatura, comparando 
os trabalhos mais recentes com aqueles que representam o núcleo da área. 
 
2   Referencial teórico  
 
2.1  Empreendedorismo 
 

A base para o empreendedorismo como motor do crescimento econômico é baseada 
no modelo de Schumpeter (1911) de que a dinâmica capitalista impulsiona a criação e a 
comercialização do conhecimento. Para avançar os fundamentos empíricos das políticas de 
apoio ao empreendedorismo, é importante ir além das taxas agregadas de esforços 
empreendedores e esclarecer os determinantes dos diferentes tipos de empreendimentos 
(AMORÓS et al., 2019). 

As diferentes motivações para as decisões empreendedoras influenciam o impacto que 
um novo empreendimento pode ter na sociedade e na economia. Empreendedores baseados 
em oportunidades iniciam um negócio em busca de crescimento, lucro, inovação e aspirações 
pessoais. Além de desenvolverem atividades inovadoras que têm potencial para criar 
empregos e aumentar a produtividade em uma economia (CULLEN; JOHNSON; 
PARBOTEEAH, 2014). 

Recentemente, devido à sua importância para o desenvolvimento de países, o 
empreendedorismo tornou-se um tópico altamente considerado por diferentes setores 
indiferentes dos stakeholders. No passado, o crescimento econômico foi associado ao 
dinamismo de grandes empresas. No entanto, essas empresas não têm a capacidade de 
melhorar as condições de emprego e, por essa razão, as pequenas e médias empresas foram 
reconhecidas como poços importantes para o desenvolvimento regional e o crescimento 
(LOPEZ; ALVAREZ, 2018).  

Consequentemente, o empreendedorismo como catalisador para as realidades dos 
países deve ser reconhecido não apenas por causa de sua grande contribuição para a 
mobilidade socioeconômica, mas também como uma alternativa necessária que beneficia as 
regiões em desenvolvimento (AMORÓS, 2011). 

Os relatórios do Global Entrepreneurship Monitor mostraram consistentemente alta 
atividade empreendedora, medida pela taxa total de atividade empreendedora em estágio 



 

 

inicial (TEA), para o Brasil. O Brasil está entre os 10 países mais empreendedores do mundo, 
essas taxas de TEA frequentemente elevadas são atribuídas aos programas de 
desenvolvimento de empreendedorismo (FISCHER; QUEIROZ; VONORTAS, 2018). As 
redes de incubadoras no Brasil são altamente influentes na direção de políticas 
governamentais relacionadas ao desenvolvimento do empreendedorismo e são aplaudidas 
pelas suas ações (MADZIVHANDILA, 2020). 

Como muitos outros países, o Brasil vem desenvolvendo recentemente políticas de 
apoio à criação de micro e pequenas empresas por meio de incentivos à formalização, 
garantias sociais e isenções fiscais dirigidas a novos empreendedores. O governo brasileiro 
estabeleceu uma política pública de incentivo ao autoempreendedorismo por meio da 
regulamentação do microempreendedor individual (MEI) por meio da Lei Complementar nº 
128, de 19/12/2008 (ROSENFIELD, 2018). 

O desenvolvimento econômico a longo prazo se torna uma função de condições 
especiais de instituições e organizacionais que criam incentivos para a atividade inovadora 
das entidades econômicas. Falando de dependência mutuamente condicionada de empresas e 
condições de sua operação, nos ambientes econômico, competitivo e institucional de 
influência na atividade empresarial (YALUNER et al., 2019) 

 

2.2  Desenvolvimento Econômico e indicadores  
 

Conforme definido atualmente, o termo desenvolvimento econômico é muitas vezes 
confundido com desenvolvimento e crescimento, o que aumenta a confusão nos debates 
políticos e acadêmicos. Um contraste cuidadoso entre os dois, no entanto, é instrutivo. O 
crescimento econômico tem uma forte base teórica e é facilmente quantificado como um 
aumento da produção agregada. Ao teorizar o crescimento econômico, temos a economia 
como uma máquina que produz saída econômica em função de insumos como trabalho, terra e 
equipamentos. A produção pode aumentar quando adicionamos mais insumos ou usamos 
tecnologia ou inovação para aumentar a eficiência com a qual transformamos insumos em 
produtos. Subsequentemente, o crescimento ocorre quando a produção aumenta (FELDMAN 
et al, 2016). 

O desenvolvimento econômico está focado em melhorias de qualidade, mitigação de 
riscos, inovação e empreendedorismo que colocam a economia em uma trajetória de maior 
crescimento. Enquanto o crescimento econômico está vinculado às condições 
macroeconômicas e em função das forças de mercado, o desenvolvimento econômico 
representa as condições que determinam o funcionamento microeconômico da economia, 
afetando tanto a qualidade dos insumos quanto as oportunidades estabelecidas para as 
empresas (FELDMAN et al.,2016) 

Embora se acredite que o empreendedorismo seja um dos principais determinantes dos 
resultados econômicos, mesmo os estudos empíricos mais recentes fornecem evidências 
mistas e não convincentes sobre a relação final entre o empreendedorismo e várias métricas 
de desempenho econômico (ACS et al., 2018). Além disso, os resultados variam de acordo 
com a seleção da medida de desempenho escolhida (crescimento, desenvolvimento, 
prosperidade, produtividade), a definição e a medida de empreendedorismo (nível 
único/multidimensional, qualidade/quantidade), a unidade geográfica analisada (país, 



 

 

macrorregional, microrregional, nível de cidade) e a estratégia de modelagem (SZERB et al., 
2019). 

O empreendedorismo tem a pronunciada orientação regional, pois as pequenas 
empresas planejam suas atividades principalmente com base nas necessidades dos mercados 
locais, na capacidade e estrutura da demanda local e na autarquia sob seu poder (ZVARYCH, 
2017). Os empreendedores podem surgir tanto em regiões ricas quanto em regiões mais 
pobres. isso pode ser explicado por fatores do lado da oferta ou do lado da demanda. Por um 
lado, uma economia avançada oferece oportunidades de negócios devido à disponibilidade de 
capital. Geralmente, os consumidores de regiões ricas têm poder aquisitivo relativamente alto, 
o que estimula o empreendedorismo focado no lucro do negócio (KRUGMAN; OBSTFELD, 
2009).  

Por outro lado, uma característica das regiões menos desenvolvidas é a alta taxa de 
desemprego. A escassez de empregos pode motivar os indivíduos a estabelecerem uma 
empresa ou se envolverem em outras atividades econômicas para gerar renda, porque não há 
outras opções disponíveis (WIDIASTUTI, 2020). 
Vários mecanismos ajudam a explicar a relação entre desenvolvimento econômico e 
empreendedorismo. Os indivíduos recorrem ao empreendedorismo por necessidade não 
apenas para substituir a ausência de oportunidades de emprego, mas também para atender às 
suas necessidades básicas se o emprego assalariado não fornecer uma renda suficiente para 
isso (MARGOLIS, 2014).  

À medida que as economias se desenvolvem, o número de pessoas que podem se 
envolver no empreendedorismo por necessidade para atender às suas necessidades básicas 
diminui porque o desenvolvimento econômico está correlacionado com a redução da pobreza 
e um melhor padrão de vida (AMORÓS et al., 2019). 

O empreendedorismo é um processo fundamental da geografia econômica, que ocorre 
em localidades ou regiões, valendo-se de recursos, instituições e redes locais (MALECKI, 
2018). Países, cidades e regiões não atuam como empresas, mas devem contar com 
empreendedores para introduzir novas atividades, inovação e contribuir para o 
desenvolvimento econômico regional (FRITSCH; PYLAK; WYRWICH, 2019). Juntamente 
com o conhecimento, a inovação e vários fatores baseados na localização, como instituições 
regionais, estrutura e cultura da indústria determinam a persistência do empreendedorismo e o 
crescimento econômico em uma região (AUDRETSCH; BELITSKI, 2021). 

Uma empresa é uma parte ativa da transformação do ambiente econômico. Por outro 
lado, seu comportamento é formado sob a influência desse ambiente. Os fatores de formação 
por natureza de origem (macroeconômica, mesoconômica (setorial), microeconômica e 
nanoeconomia) e pelo método de impacto (condições socioeconômicas). Por sua vez, o 
ambiente institucional da gestão econômica é visto não apenas como elementos de 
infraestrutura e conjuntos de regulamentação, mas também como tipo predominante de 
interação de suas entidades causadas pelos hábitos desenvolvidos no processo de interação 
preliminar (YALUNER, 2019). 

Portanto, uma série de estudos sugere que a relação entre empreendedorismo e 
desenvolvimento econômico pode ser em forma de U ou não linear (ACS et al. 2008; 
AMORÓS et al., 2019). 

 



 

 

3    Metodologia 
 

Esta pesquisa teve caráter exploratório-descritivo, objetivando estudar características 
de um fenômeno e sua relação com as variáveis componentes, para estabelecer uma visão 
geral do tema. Essas investigações têm sido utilizadas quando o objeto não foi amplamente 
explorado em um campo específico, o que dificulta o processo de elaboração de hipóteses 
(GIL, 2008).  O estudo utilizou o método de revisão de literatura Scoping Review (SR), que 
possibilita o mapeamento da literatura de uma determinada área de pesquisa, em especial 
quanto aos principais conceitos, teorias, tipos e fontes de conhecimento. 

O material empírico para análise foi composto por artigos científicos publicados em 
periódicos brasileiros entre 2000 a 2021. A seleção do manuscrito e resumo ocorreu 
principalmente por meio da análise de resumos (para artigos completos).  Foram encontrados 
26 artigos durante o período de 2000 a 2010 e 42 artigos durante o período de 2011 a 2021.  

A análise teve os seguintes critérios de elegibilidade: (1) textos redigidos em 
português; (2) estudos abordando como o desenvolvimento socioeconômico afeta o 
empreendedorismo; (3) títulos com uma combinação de termos de pesquisa; e (4) texto 
completo disponível no Portal de Periódicos CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 
Pessoal de Nível Superior), biblioteca virtual criada pelo Ministério da Saúde do Brasil cujo 
conteúdo é restrito a usuários autorizados. Para garantir a fidedignidade dos achados, a coleta 
de dados foi realizada, individualmente, por dois pesquisadores, sendo as divergências 
resolvidas por um terceiro pesquisador sênior. 

Após a tabulação, os dados foram processados por meio do software IRaMuTeQ 
(Interface de R pour les Analyzes Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), 
versão 0.7 alpha 2, desenvolvido por Pierre Ratinaud, que permite a análise estatística de 
corpus textual e tabelas/palavras individuais. O IRaMuTeQ oferece cinco tipos de análise: 
estatística textual clássica; pesquisa sobre especificidades de grupo; hierarquia descendente; 
análise de similaridade; e nuvem de palavras (CAMARGO; JUSTO, 2013; SALVIATI, 
2017). Os resumos e títulos foram utilizados e analisados por meio da técnica análise de 
similitude.  
 
4  Resultados 
 

A Figura 1 mostra a análise de similitude, que representa a conexão entre as palavras 
do corpus textual analisado (SALVIATI, 2017). Nota-se que nos artigos publicados entre 
2000 a 2010 a palavra central é empreendedorismo com forte relação com empreendedor, 
desenvolvimento econômico, inovação, social, desenvolvimento e empresa. Portanto serão 
apresentados os principais artigos deste período.  

Os autores Barros e Pereira (2008) desenvolveram uma análise sobre o 
empreendedorismo e desenvolvimento econômico, com base nos dados do IBGE e com foco 
nos efeitos da atividade empreendedora no crescimento econômico e na taxa de desemprego, 
como também o impacto no PIB e no desemprego. Os resultados encontrados foram que o 
empreendedorismo no Brasil revela taxas de crescimento econômico menores nos municípios 
de maior atividade empreendedora, fato que parte da constatação de que o empreendedorismo 
por necessidade representa metade da atividade empreendedora no país. Ao contrário do 
empreendedor inovador que fareja uma oportunidade de negócio, o empreendedor por 
necessidade pouco contribui para o dinamismo da economia local. 



 

 

Uma abordagem sobre a discussão de políticas de incentivo ao empreendedorismo na 
sociedade como um todo, por meio de distintos programas, com objetivo de estudar o 
desenvolvimento econômico nacional, regional e local foi realizada por Carpintéro (2001). 
Sua pesquisa, concluiu existe uma  importância de enxergar o empreendedorismo como 
resultado de um processo de desenvolvimento econômico, social e cultural, no qual a visão de 
um indivíduo isolado que desempenha ações empreendedoras, seja substituída pela realidade 
da cooperação de equipes de pessoas empreendedoras, econômica, social e culturalmente 
determinadas. 

Castanhar (2007), realizou o mapeamento dos regimes de crescimento prevalecentes 
nas microrregiões brasileiras, no que toca à relação entre grau de empreendedorismo e nível 
de crescimento com foco na relação entre empreendedorismo e crescimento econômico. 
Dessa forma, o autor chegou no resultado da existência de um impacto positivo e 
estatisticamente significativo do empreendedorismo sobre o crescimento de empregos e que 
esse efeito pode se intensificar ao longo do tempo. 

A relação empreendedorismo e inovação foi investigada por Mussi e Costa (2010) que 
executaram uma análise sob a perspectiva Schumpeteriana, dessa maneira, ao estudar aspectos 
do desenvolvimento econômico, fluxo circular e inovação, chegaram na conclusão da 
importância do empresário empreendedor na execução de inovações, as quais rompem o fluxo 
circular, gerando saltos de produção representados pelos ciclos econômicos que, por sua vez, 
determina o desenvolvimento econômico. Ademais, o autores sugerem que o comportamento 
do empreendedor como promotor do desenvolvimento é influenciado pelo ambiente 
sociocultural, sendo assim, sugere a inclusão de incentivos ao empreendedorismo na agenda 
de políticas públicas. 

Para Fiorin, Mello, Machado (2010), ao descrever e analisar aspectos relacionados à 
inovação dos empreendimentos brasileiros, com base nas pesquisas desenvolvidas pelo Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), chega-se a conclusão de que a inovação é um fator 
diferencial para competitividade, mas no Brasil, conforme as pesquisas realizadas pelo GEM, 
as empresas brasileiras, em relação a outros países, têm baixo índice de inovação e tampouco 
utilizam novas tecnologias ou processos em suas atividades. 

Os autores Fischer, Nodari, Feger (2008) desenvolveram reflexões quanto às 
características geralmente atribuídas ao empreendedorismo, dessa forma, observaram as 
condições para o sucesso do empreendedor em comparação às características 
comportamentais apresentadas pelas abordagens que explicam o fenômeno do 
empreendedorismo. Um perfil de empreendedor será provavelmente diferente em virtude do 
tempo que está no mercado, das experiências pessoais, da região de origem, do nível 
educacional, da religião que professa, da região em que vive, da cultura familiar, etc. 

Os principais instrumentos e programas de apoio à inovação para Micro e Pequenas 
Empresas Brasileiras foram analisados por Garcia (2007). Esse estudo evidenciou a 
importância das empresas na dinâmica econômica do país, porém, também identificou a 
fragilidade das MPEs em se manterem no mercado. Desse modo, a disponibilidade de 
instrumentos que contribuam para a superação das dificuldades enfrentadas pelas empresas 
(micro e pequenas) e, também, o estímulo ao processo de inovação podem contribuir para 
uma participação ainda maior dessas empresas no desenvolvimento econômico brasileiro. 

Os conceitos de crescimento, polarização e eficiência dos salários para entender os 
motivos econômicos e sociais que atraem empreendedores para uma determinada região 
foram observados por Januário, Ricci e Melo (2006). Os autores fizeram uma pesquisa na 



 

 

região do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira através da análise de dados das cidades da 
região. Com isso, destacaram o fato de que de forma proporcional à população, existem mais 
empreendimentos nas cidades de mercado, o que permite afirmar que um mercado maior e 
melhores condições atraem empresas e mão de obra mais bem preparada para uma região. 
Ademais, o presente estudo demonstra que programas de incentivos ao empreendedorismo 
que ignoram os aspectos econômico sociais terão chances reduzidas de sucesso.  
         Nassif, Ghobril e Amaral (2009) verificaram o papel que o desenvolvimento regional e 
local faz emergir o intraempreendedorismo. Os resultados apontaram que a atividade 
empreendedora no crescimento econômico de um país depende da motivação dessa atividade 
e que os empreendedores por oportunidade têm maior impacto sobre o crescimento 
econômico de um país, pois são melhor preparados, desenvolvem mais negócios baseados em 
inovações e novas tecnologias e muitos desses negócios têm grande potencial de “crescimento 
sustentado”. 

A autora Souza (2009), analisou as relações existentes entre crescimento econômico, inovação 
e empreendedorismo além do papel das políticas públicas direcionadas para o fomento da inovação 
tecnológica no âmbito das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME e EPP), contextualizadas 
para a situação brasileira. Nesse sentido, a autora chegou à conclusão de que as relações entre 
crescimento econômico, inovação tecnológica e empreendedorismo mostram que aumentos de 
produtividade compõem o núcleo explicativo central do fenômeno do crescimento, tanto à luz do 
modelo exógeno quanto do endógeno. 

No caso brasileiro, constata-se que as empresas nacionais apresentam perfil dominante não-
inovador, tendo em vista que de modo geral manifestam clara opção pela compra de tecnologias, ao 
invés de promover projetos estratégicos de geração de inovações. No entanto, fica evidente que o 
Brasil muito terá que fazer para criar um ambiente de negócios mais amplo, em que as empresas 
privadas assumam riscos e queiram investir em inovação para se tornarem mais competitivas. 
 
 
Figura 1 – Publicações brasileiras no período de 2000-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
Fonte: elaborado pelos autores 
 

 
De acordo com a análise de similitude, que nos permite averiguar o grau de conexidade entre 

um elemento e os demais, durante o período de 2011 a 2021 (conforme Figura 2), constatou-se que o 



 

 

empreendedorismo, como sendo o principal elemento do presente estudo, possui uma forte ligação 
com: Crescimento econômico; Desenvolvimento econômico; Desenvolvimento local, regional e 
global; Oportunidade; Necessidade; Desemprego e Inovação. Diante disso, após análise feita dos 
artigos selecionados durante esta década, notou-se que os autores, na grande maioria, apresentam 
resultados semelhantes ao buscar justificar a relação entre ambos os elementos. 

Nogami e Machado (2011) investigaram a importância da atividade empreendedora e a relação 
desta atividade com o crescimento econômico. Apesar de usarem no estudo os mesmos indicadores 
(GEM e TEA) utilizados por outros autores,  não chegaram a resultados semelhantes. Após análise 
quantitativa entre os países do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) concluíram que não há relação 
direta entre empreendedorismo e crescimento econômico, visto que, nos gráficos elaborados com os 
dados coletados, não houve correlação entre os indicadores TEA e PIB, elucidando que tanto uma 
economia forte, quanto uma frágil podem possibilitar a elevação da TEA. 

Fontenelle, Moura e Leocadio (2011) estudaram a influência do capital humano e do 
empreendedorismo para o crescimento e o desenvolvimento econômico nos 184 municípios do Estado 
do Ceará, apontaram que o capital humano contribui positivamente para o crescimento e 
desenvolvimento econômico, todavia, o mesmo não acontece quando o fator de análise é o 
empreendedorismo, pois os resultados mostram que a atividade empreendedora do estado está voltada 
para uma alternativa de trabalho e não como contribuição para o crescimento e desenvolvimento da 
economia. 

Pesquisas brasileiras também observaram como o desenvolvimento possui relação com o 
empreendedorismo em nível global ou entre países. Souza e Júnior (2011) trazem um resultado muito 
relevante a respeito do empreendedorismo e sua relação com o desenvolvimento, onde se contrapõe 
com a premissa schumpteriana que  aponta o empreendedorismo como alavanca endógena do 
desenvolvimento social e econômico. Os autores utilizando o TEA como índice de empreendedorismo 
e o IDH como índice de desenvolvimento, apontam que países considerados na pesquisa GEM como 
mais empreendedores, portanto com alto índice de TEA, são países que possuem o IDH mais baixo, 
evidenciando assim, uma correlação inversamente proporcional entre o empreendedorismo e o 
desenvolvimento. 

Rocha (2014) concluiu que o empreendedorismo por oportunidade é mais benéfico para o 
desenvolvimento dos países e acrescenta ainda que, quanto maior for a presença do empreendedorismo 
por oportunidade na taxa total TEA, maior será o desenvolvimento econômico. O estudo foi embasado 
em 83 países entre os anos de 2006 a 2010 e usou como variável independente a razão entre as taxas 
de empreendedorismo por oportunidade e por necessidade divulgadas pelo GEM, e o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) como variável dependente representando o desenvolvimento 
econômico.  Seus estudos apontaram também que, existe relação positiva moderada entre as duas 
variáveis, onde o empreendedorismo por oportunidade se mostra importante para o desenvolvimento 
econômico e o por necessidade também é considerado relevante, pois serve como alternativa para o 
desemprego.  

 
Figura 2 – Publicações brasileiras no período de 2001-2021 



 

 

 
 
Fonte: elaborado pelos autores 

Com ênfase na realidade brasileira Nogami, Medeiros e Faia (2014) investigaram a 
evolução da atividade empreendedora, utilizando os dados dos relatórios do Global 
Intrapreneurship Monitor (GEM), durante os anos de 2000 a 2013. Os resultados da pesquisa 



 

 

apontaram que as principais características da atividade empreendedora brasileira estão 
relacionadas a altas e constantes taxas de empreendedorismo em relação aos outros países, 
além disso, o governo brasileiro apoia as atividades por meio de políticas públicas, porém, 
dificulta o empreendedorismo com entraves tributários.     
 O Brasil apresentar altas taxas de empreendedorismo, mas a atividade ainda apresenta 
baixo índice de inovação. Os autores concluem que o crescimento econômico influencia 
positivamente a prática empreendedora, aumentando o poder de compra das pessoas, 
facilitando o acesso a financiamentos e gerando novas empresas. Porém, nota-se que os 
brasileiros com a desaceleração da economia e consequentemente altas taxas de desemprego, 
buscam alternativas de renda, como abrir o próprio negócio.  

Gezer e Cardoso (2015) também destacam a relação inversa entre o empreendedorismo 
com os indicadores do desenvolvimento socioeconômico, analisando dados de 65 países no 
ano de 2014 através de análise multivariada. Enfatizam que, a atividade empreendedora 
motivada pela oportunidade apresenta forte relação positiva com o desenvolvimento do país, 
pois impulsiona a inovação nos negócios e consequentemente gera crescimento econômico.  
Assim, evidenciam que o empreendedorismo por oportunidade resulta em uma ligação 
positiva com o desenvolvimento econômico e social, porém, altas taxas de empreendedorismo 
podem não significar o mesmo. 

Dentro da mesma linha de pensamento, Aguiar (2021) utilizou dados retirados das 
pesquisas e relatórios do GEM (Global Entrepreneurship Monitor) de uma amostra de 29 
países entre os anos de 2014 e 2018, tendo o TEA (Total Entrepreneurship Activity) como 
principal indicador do empreendedorismo e o PIB per capita como variável dependente, e 
concluiu que o empreendedorismo se mostra como um importante fator para alcançar o 
crescimento econômico. Todavia, expõe que o impacto do empreendedorismo na atividade 
econômica pode ser positivo ou negativo, dependendo da motivação pela qual empreendeu, se 
por oportunidade ou se por necessidade. Afirma que, a atividade empreendedora motivada 
pela oportunidade impacta positivamente o empreendedorismo de forma geral e também o 
crescimento econômico, devido a criação de novos negócios e a inovação introduzida no 
mercado. E o empreendedorismo motivado pela necessidade causa impacto negativo sobre o 
crescimento econômico pois não contribui para o aumento da economia, mostrando-se como 
opção devido à falta de emprego e renda.  

 Almeida, Valadares e Sediyma (2017), após análise realizada dos 26 estados 
brasileiros mais o Distrito Federal entre os anos de 2001 a 2011, concluíram que a atividade 
empreendedora afeta de maneira semelhante todos os estados, independentemente do tamanho 
econômico que eles possuem.  

Os estudos de Hober, Lima e Fochezatto (2018) trouxeram resultados significativos no 
tocante à relação entre empreendedorismo e desemprego, sua pesquisa investigaram o Estado 
do Rio Grande do Sul com base em Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE), 
utilizando o Índice de Morgan e indicadores de associação espacial local, apresentou que 
localidades com alto índice de desemprego são menos empreendedoras. Tal resultado 
justifica-se pelo fato de que a ação empreendedora na região é voltada para o 
empreendedorismo por oportunidade e não por necessidade, onde regiões em que a população 
apresenta alto nível de urbanização, educação formal e renda per capita são mais propensas a 
empreender. 

Meneses (2021) buscou por meio de modelo analisar o impacto do empreendedorismo 
no crescimento econômico do Brasil ao longo do tempo, utilizando como principais 



 

 

indicadores o PIB (Produto Interno Bruto) e o número de MEI (Microempreendedor 
Individual), concluiu que o número de MEI´s impacta positivamente o PIB e gera crescimento 
econômico por alguns períodos. Todavia, diante dos empregadores por conta própria, declara 
que o grupo não contribui para o aumento do PIB, pois são em maioria empreendedores por 
necessidade, indicando assim que o negócio em que empreendem não ajuda no crescimento 
da economia. 

 
5   Considerações Finais 

Com o objetivo de identificar as principais características e indicadores utilizadas nas 
pesquisas brasileiras sobre empreendedorismo e desenvolvimento econômico por meio de 
uma revisão da literatura, no período de 2000 a 2021. Particularmente, o estudo se concentrou 
em dividir o período analisado em dois para melhor entendimento do comportamento das 
pesquisas durante as duas décadas estudadas. Nesse contexto, o estudo buscou delinear essa 
percepção por meio da revisão sistemática. 

Com base na análise estatística dos resultados obtidos por meio da análise de 
similitude, é possível evidenciar que as pesquisas realizadas no período de 2000 a 2010 
tiveram como foco discutir a relação entre desenvolvimento econômico e o 
empreendedorismo por meio da análise principalmente pelas características e indicadores: o 
PIB, IDH, classificação dos municípios por tamanho de mercado, ocupação de trabalho por 
setores da economia, taxa de mortalidade empresarial no Brasil, TEA, GEM, número de 
empreendedores na informalidade, tamanho da empresa, Taxa de Empreendedorismo , 
número de trabalhadores por conta própria e criação de empregos.  

No período de 2011 a 2021 pode-se verificar que as análises e discussões foram 
envolvendo um número maior de indicadores e características das região e do 
empreendedorismo, além dos mencionados no período anterior, foram verificados: TDE 
(Taxa de desemprego), ICE (Índice de Cidades Empreendedoras), Taxa de 
Empreendedorismo em Estágio Inicial por Oportunidade e Necessidade), características 
pessoais dos empreendedores, Crescimento Populacional, Pobreza, Índice Firjan de 
Desenvolvimento Municipal, Ecossistema empreendedor, Número de Empresas criadas/ 
postos de trabalhos, Índice de Desenvolvimento Empresarial, de Mercado e  Institucional, 
entre outros. 

Por fim, é importante destacar que a análise de similitude mostrou a forte relação entre 
empreendedorismo e desenvolvimento econômico e outras variáveis importantes para as 
pesquisas da área. E evidenciou que o conhecimento/inovação é fator primordial para o 
impacto positivo no empreendedorismo, cujo se dá pela motivação oportunidade, onde os 
novos negócios têm maior possibilidade de sucesso. Em contrapartida, achados também 
apontaram que outros que é a falta do conhecimento/escolaridade que levam as pessoas a 
empreender, pois não encontram vaga no mercado de trabalho e optam pelo emprego por 
conta própria. 

Uma das contribuições do presente artigo está na busca do entendimento das relações 
entre as características e indicadores presentes nas pesquisas sobre empreendedorismo e 
desenvolvimento econômico. Além disso, o artigo buscou o entendimento do panorama das 
publicações entre duas décadas mostrando como os objetivos e foco das publicações mudaram 
no decorrer dos anos. 

Como limitação de pesquisa, tem-se que as análises foram feitas somente nas 



 

 

publicações durante os anos de 2000 a 2021, assim como aquelas publicados em português. 
Levando em conta as limitações de pesquisa descritas, a contribuição da pesquisa permitiu a 
evidenciar a identificação das áreas importante devido à contribuição das pesquisas para a 
realidade brasileira. Com base nos resultados da pesquisa, é necessário dar continuidade à 
pesquisa já aprofundada de natureza interdisciplinar, abrangendo não apenas publicações mas 
pesquisas de campo para maior conhecimento dos fatores que podem influenciar o 
empreendedorismo. 
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Resumo: Grande parte das pesquisas sobre Literacia Financeira (LF) envolve tomada de
decisão de cunho financeiro pessoal. E embora a LF seja uma importante habilidade de
gestão financeira de negócios para empreendedores e potenciais empreendedores,
surpreendentemente poucas são as pesquisas sobre LF de empreendedores. Este artigo faz
uma análise “quasi bibliométrica” e revisão sistemática da literatura, buscando identificar as
decisões que têm sido afetadas pela Literacia Financeira Pessoal (LFP) e Literacia Financeira
Empresarial (LFE). A literatura pesquisada demonstrou que para a LFE há um campo aberto
para pesquisas, uma vez que são poucos os artigos que tratam diretamente de decisões
financeiras de empreendedores de Pequenos Negócios Empresariais (PNEs).
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1 Introdução
A Literacia Financeira (LF) desempenha um papel fundamental na tomada de decisão

financeira dos indivíduos (HUNG; PARKER; YOONG, 2009). Estudos demonstram que
indivíduos que investem em LF são mais propensos a fazerem planejamento para a
aposentadoria (GODA et al., 2020; LUSARDI; MITCHEL, 2007a, 2007b), a participarem
mais ativamente em mercados financeiros (CHRISTELIS; JAPPELLI; PADULA, 2010; VAN
ROOIJ; LUSARDI; ALESSI, 2011), a tomarem melhores decisões com relação a
empréstimos (CAMPBELL, 2006), enfim, tomarem melhores decisões financeiras que
possam impactar no seu bem-estar financeiro presente e/ou futuro.

Por outro lado, um baixo nível de LF leva a tomada de decisões financeiras irracionais
sobre investimentos, fundos de pensão, bem como poupança e endividamento. (LI, 2020). E
embora as decisões financeiras sejam tomadas no âmbito pessoal, uma sociedade composta
por indivíduos com altos níveis de LF que tomam decisões racionais para o alcance do seu
próprio bem-estar financeiro, em larga escala, impactam positivamente o crescimento
econômico de seu país. (LUSARDI; MITCHEL, 2014; OCDE, 2016).

Em face destas constatações, a LF tem chamado a atenção de vários organismos
internacionais, a exemplo da OCDE (Organização de Cooperação e de Desenvolvimento
Econômico), de formuladores de políticas econômicas de países desenvolvidos e em
desenvolvimento (FERNANDES; LYNCH; NETEMEYER, 2014) e de pesquisadores
acadêmicos de várias partes do mundo. (GOYAL; KUMAR, 2020).



Grande parte das pesquisas sobre LF envolve a questão de tomada de decisões de
cunho financeiro pessoal (CALGAGNO; ALPEROVYCH, 2019; CAMPBELL, 2006;
LUSARDI; MITCHELL, 2014; VAN ROOIJ; LUSARDI; ALESSI, 2011).

Em geral, os estudos envolvem grupos específicos como investidores individuais,
estudantes, professores, mulheres, pessoas que fizeram um curso específico em finanças etc.
(ATKINSON; MESSY, 2012; CAMPBELL, 2006; LUSARDI; MITCHELL, 2011a, 2011b,
2014, 2017; REMUND, 2010; VAN ROOIJ; LUSARDI; ALESSI, 2011).

E embora a LF seja uma importante habilidade de gestão financeira de negócios para
empreendedores e para potenciais empreendedores (CUMOROVIC; HYLL, 2019; OKELLO
et al., 2017), surpreendentemente, poucas são as pesquisas sobre LF de empreendedores de
PNEs (Pequenos Negócios Empresariais). Só em anos mais recentes, principalmente a partir
do interesse demonstrado pelo G20/OCDE em investigar a LF dos proprietários/gerentes de
MPEs e de potenciais empreendedores (OCDE, 2015), foi que a atenção de pesquisadores se
voltou para este tema mais especificamente. (CALCAGNO; ALPEROVYCH, 2019).

Muito embora esteja se tornando uma área de estudo significativa, a pesquisa sobre
LF continua a sofrer importantes desafios conceituais. Por exemplo, uma das dificuldades
encontradas ao pesquisar a LF reside no fato de os pesquisadores utilizarem diferentes termos
– às vezes usados como sinônimos, outras vezes não – para designar LF (GOYAL; KUMAR,
2020; HUSTON, 2010; REMUND, 2010). Segundo Huston (2010), termos como
conhecimento financeiro, educação financeira, habilidades financeiras, embora não sejam
equivalentes, muitas vezes são utilizados de forma intercambiável, dificultando a busca por
artigos relevantes sobre o tema.

Entretanto, há um esforço considerável dos autores em fazer distinções conceituais
entre estas expressões. Lusardi e Mitchel (2007b, p. 36), por exemplo, são objetivas em sua
definição ao afirmar que LF nada mais é do que a [familiaridade] com “os conceitos
econômicos mais básicos necessários para tomar decisões sensatas de poupança e
investimento”.

Para Hung, Parker e Yoong (2009, p. 10), a LF resume-se a “conhecimento de
conceitos básicos econômicos e financeiros, bem como a capacidade de usar esse
conhecimento e outras habilidades financeiras para administrar recursos financeiros de forma
eficaz por uma vida inteira de bem-estar financeiro.”

Segundo French e McKillop (2016), uma definição utilizada por grande parte de
pesquisadores é a fornecida pela OCDE (2011, p. 3): LF é “uma combinação de consciência,
conhecimento, habilidade, atitude e comportamento necessários para tomar decisões
financeiras sólidas e, finalmente, alcançar o bem-estar financeiro individual”.

A partir da definição da OCDE (2011), um número crescente de artigos buscou aplicar
o conceito de LFP concentrando-se em três componentes principais: conhecimento, atitude e
comportamento financeiro, evidenciando o caráter multidimensional do construto.
(ATKINSON; MESSY, 2012).

Assim como na LFP, a OCDE (2018, 2019, 2020) classifica a literacia financeira
destinada a proprietários e gestores de MPMEs (Micro, Pequenas e Médias Empresas) e
potenciais empreendedores – que aqui neste trabalho se está nominando de ‘Literacia
Financeira Empresarial’ (LFE) – também em três dimensões: conhecimento, atitude e
comportamento financeiro, que deverão ser desenvolvidas pelos gestores de MPMEs no
decorrer dos estágios de vida da empresa.

Para a OCDE (2018, 2019, 2020), a LF destinada a proprietários e gestores de
MPMEs e a potenciais empreendedores, é definida como:

a combinação de consciência, conhecimento, habilidades, atitudes e
comportamento que um potencial empreendedor ou proprietário ou gerente de uma
micro, pequena ou média empresa deve ter a fim de tomar decisões financeiras



eficazes para iniciar um negócio, administrar um negócio e, finalmente, garantir
sua sustentabilidade e crescimento. (OCDE, 2018, p. 7, grifo do autor, tradução
nossa; 2019, p. 6, 2020, p. 4).

Nesta definição, a ênfase é dada para conhecimentos específicos em gestão de
negócios. Segundo Dahmen e Rodriguez (2014), isto envolve a capacidade de ler e
compreender os instrumentos financeiros fundamentais como o Balanço Patrimonial,
Demonstração de Resultados de Exercício e Demonstração do Fluxo de Caixa, por exemplo;
tomar ciência e utilizar de forma adequada a ampla gama de instrumentos financeiros
disponíveis aos PNEs, bem como aplicá-los de forma adequada nas operações de curto e
longo prazos.

Calcagno e Alperovych (2019), corroboram com Dahmen e Rodriguez (2014) quando
afirmam que “o entendimento básico do funcionamento da contabilidade e das finanças pode
ser vital para eles [os empreendedores de PNEs], especialmente em suas interações com os
provedores de capital (bancos e investidores), autoridades fiscais, clientes e fornecedores.”
(CALGAGNO; ALPEROVYCH, 2019, p. 289). Desta forma, a LFE habilita o empreendedor
a fazer julgamentos e tomar decisões financeiras estratégicas adequadas de investimento e
financiamento de capital de curto e longo prazos, complementando e aprofundando as
competências empreendedoras. (ATKINSON, 2017).

Em síntese, mesmo em detrimento das mais diversas definições de LF, um ponto em
comum entre os autores refere-se à importância da LF para a tomada de decisões financeiras
eficazes, tanto decisões no âmbito da vida privada do indivíduo, quanto em suas atividades
comerciais, como empreendedores.

Tendo em vista que a LF afeta a tomada de decisão financeira, levanta-se a seguinte
questão de pesquisa: quais decisões têm sido contempladas na literatura, quer sejam
influenciadas pela LFP, quer pela LFE?

Ao se fazer uma busca por revisão de literatura que tivesse como foco os tipos de
decisões impactadas pela LF, foram encontradas dezesseis revisões. Nenhuma, porém, que
tratasse especificamente sobre as decisões que têm sido afetadas pela LF.

Assim, sob a perspectiva crítica do artigo de Teixeira, Iwamoto e Medeiros (2013),
que afirmam que os pesquisadores da Administração utilizam algumas categorias de análises
diferentes das pertinentes à bibliometria tradicional, e que, portanto, alteram a configuração
original deste tipo de estudo, adequando-o às necessidades específicas da Administração “que
facultem perceber o que não está sendo produzido” na área (TEIXEIRA; IWAMOTO;
MEDEIROS, 2013, p. 445), este artigo tem como objetivo realizar uma análise “quasi
bibliométrica” e revisão sistemática que identifiquem as decisões impactadas pela LFP e pela
LFE, buscando encontrar oportunidades de pesquisa que ampliem a compreensão de como a
LF afeta a vida dos indivíduos e a vida dos empreendedores de PNEs, respectivamente.

2 Referencial Teórico
A LF, apesar de ser um tema relativamente novo (GOYAL; KUMAR, 2020), tem

chamado a atenção dos pesquisadores, por um lado, em função do protagonismo atribuído aos
indivíduos para assumirem responsabilidades referentes à tomada de decisões financeiras
sobre sua vida pessoal (LUSARDI; MITCHELL, 2011a, 2011b), e por outro, por perceberem
que as crises provocadas pelo capitalismo afetam tanto a vida financeira pessoal quanto as
atividades econômicas da sociedade, afetando também o desenvolvimento econômico do
país. (OCDE, 2009; PINTO, 2013; SOROKO, 2020).

Tendo em vista a crescente importância dada a LF, Goyal e Kumar (2020) fizeram um
levantamento bibliográfico e identificaram vinte e uma revisões publicadas entre os anos
2000-2019 que fazem referência à LF. Deste levantamento, duas metas-análises se
aproximam mais do objetivo deste trabalho: Financial Literacy, financial education and



downstream financial behaviors, de Fernandes, Lynch e Netemeyer (2014) e a meta-análise
de Miller et al. (2015): Can you help someone become financially capable? A meta-analysis
of the literature.

O artigo de Fernandes, Lynch e Netemeyer (2014) faz relação entre a LF, a educação
financeira e comportamentos financeiros. Os autores dividem os artigos em dois tipos de
estudos: estudos experimentais ou quase-experimentais, que correspondem às intervenções
(cursos, oficinas etc. de LF), que os autores denominam de “LF manipulada”, e estudos
correlacionais e econométricos que medem a LF pela porcentagem de respostas corretas,
denominada de “LF medida”. A meta-análise revelou que a LF medida tem efeitos mais
fortes sobre os resultados financeiros do que a LF manipulada. Segundo os autores, as
intervenções para melhorar a LF explicam apenas 0,1% da variância nos comportamentos
financeiros estudados, com efeitos mais fracos em amostras de baixa renda. Os autores
sugerem três explicações para este resultado: (1) os efeitos da intervenção caem com o
tempo; (2) a educação financeira produz efeitos fracos sobre o conhecimento financeiro que
se presume causar o comportamento financeiro e (3) existe um viés de variável omitida. Em
busca de confirmar (ou não) esta terceira possibilidade, os autores conduzem três estudos
empíricos buscando relacionar traços psicológicos como autoeficácia generalizada,
gratificação retardada e contenção e impulsividade (as “variáveis omitidas”) que explicariam
as fontes de diferenças entre os resultados da LF manipulada e da LF medida. Os autores
concluem que os efeitos da LF diminuem significativamente quando se tenta controlar o viés
das variáveis omitidas. A partir destas descobertas, o artigo fornece sugestões para melhorar a
educação financeira, tais como ensinar habilidades pessoais (propensão para planejar,
confiança para ser proativo e disposição para assumir riscos de investimentos) e incentivar a
educação financeira “just-in-time”, ou seja, vincular a educação financeira a uma decisão
específica cujos resultados possam ser observados em um período de tempo relativamente
curto, minimizando o esquecimento.

O trabalho desenvolvido por Miller et al. (2015), tem como objetivo analisar o
impacto para a LF das intervenções da educação financeira nas variáveis de resultado: níveis
gerais de poupança, poupança para a aposentadoria, manutenção de registros e gestão da
dívida (desempenho do crédito). A meta-análise sugere que a educação financeira pode afetar
os resultados financeiros como poupança e melhor manutenção de registros, mas não é eficaz
na prevenção de resultados negativos como a inadimplência de empréstimos.

Para o atual trabalho, foi feito um levantamento na base de dados da WoS (Web of
Science) em maio de 2021 e foram localizadas, além da revisão elaborada por Goyal e Kumar
(2020), mais quinze revisões de literatura, todas descritas a seguir (Quadro 1):

Quadro 1: Resumo das revisões existentes no domínio da literacia financeira (2000-2021)
Autores Escopo da revisão Tipo de estudo

Hastings; Madrian;
Skimmyhorn (2013)

Influência da educação financeira na literacia financeira ou
nos resultados financeiros pessoais

Revisão

Totenhagen et al. (2015) Identificar características dos programas de literacia
financeira ofertados aos jovens que podem influenciar
mudanças positivas

Revisão

Lok; Chong; Leow (2017) Relação entre literacia financeira e comportamento
financeiro

Revisão

Kravinskis (2017) Desenvolvimento da literacia financeira nos Estados
bálticos

Revisão



Mabula; Ping (2018) Literacia financeira nas economias em desenvolvimento Revisão

Nanda; Samanta (2018) Conceitos de literacia financeira Revisão

Garg; Singh (2018) Analisar o nível de literacia financeira entre os jovens Revisão

Santini et al. (2019) Determinar os antecedentes e consequentes da literacia
financeira

Meta-análise

Compen; De Witte;
Schelfhout (2019)

Papel do desenvolvimento do professor no ensino da
literacia financeira

Revisão

Abad-Segura;
Gonzalez-Zamar (2019)

Impacto da literacia financeira no empreendedorismo
criativo

Revisão

Soroko (2020) Padrões de literacia financeira nas escolas de segundo grau
dos EUA e Canadá e o resultado financeiro dos indivíduos.

Revisão

Goyal; Kumar (2020) Delinear a estrutura intelectual da literacia financeira e
identificar lacunas

Revisão e análise
bibliométrica

Li (2020) Medidas de literacia financeira Conceitual

Ingale; Paluri (2020) Mapeamento científico no campo da literacia financeira e
comportamento financeiro

Análise
bibliométrica

Lotto (2020) Examinar a influência das características demográficas das
famílias no nível de sua literacia financeira

Revisão

Ouachani; Belhassine;
Kammoun (2021)

Medidas de literacia financeira Revisão

Fonte: Elaborado a partir dos dados da Web of Science (2021)

Do levantamento atual, a meta-análise que mais se aproxima do objetivo deste
trabalho é o artigo de Santini et al. (2019), cujos resultados mostraram que os fatores
antecedentes que influenciaram a LF foram: (1) nível educacional; (2) atitudes financeiras;
(3) conhecimento financeiro; (4) comportamento financeiro; (5) gênero; (6) renda familiar e
(7) investimentos. Os resultados confirmam a relação positiva entre nível educacional,
atitudes financeiras, conhecimento financeiro, comportamento financeiro, renda familiar,
investimentos e LF. E uma relação negativa entre gênero e LF. Os fatores consequentes
referem-se a: (1) comportamento de incorrer em taxas evitáveis de crédito e cheque; (2)
comportamento de cartão de crédito; (3) pontuação de crédito; (4) bem-estar financeiro e (5)
disposição para assumir riscos de investimentos. Os resultados indicam uma relação negativa
entre LF e comportamento de incorrer em taxas evitáveis de crédito e cheques. As relações
positivas foram encontradas na relação entre a LF e as pontuações de crédito e a disposição
para assumir riscos de investimentos. Já o comportamento de cartão de crédito e bem-estar
financeiro não apresentaram significância. Os autores também analisaram as possíveis
variáveis moderadoras divididas nas dimensões culturais (distância do poder, prevenção da
incerteza, perspectiva de longo prazo e indulgência) e econômicas (índice de
desenvolvimento humano, inflação de preços ao consumidor, crises recentes e outras
categorias de LF) para a variável nível de escolaridade. Os testes de moderação confirmaram
três moderadores significativos entre as dimensões culturais e LF, ficando de fora apenas a



variável perspectiva de longo prazo. A relação entre escolaridade e LF foi mais forte em
culturas com grande distância de poder, culturas com baixa evitação de incertezas e culturas
com altos níveis de indulgência. Já no caso da dimensão econômica, os autores não
encontraram resultados significativos.

As duas meta-análises referenciadas do artigo de Goyal e Kumar (2020) e a de Santini
et al (2019) tem como objetivo demonstrar que os trabalhos de revisão até então publicados,
mesmo aqueles que mais se aproximam do nosso objetivo de estudo, não deram conta de
atender aos objetivos propostos neste artigo. Portanto, este artigo é inovador à medida que se
propõe realizar um estudo relacionando LF a tomadas de decisões de empreendedores de
PNEs, diferenciando decisões influenciadas pela LFP daquelas influenciadas pela LFE.

3    Passos metodológicos
Este trabalho segue, em parte, os procedimentos adotados por Goyal e Kumar (2020).

Conforme se pode verificar (Figura 1), para iniciar a busca de textos que versassem sobre LF,
foi feita uma procura na base de dados da WoS. A WoS foi escolhida em virtude de ser um
dos principais bancos de dados que publicam estudos de primeira linha em diversas áreas do
conhecimento científico. (KOROM, 2019). A busca foi realizada no início do mês de maio de
2021.

Como o foco do estudo se centra na LFP e na LFE de empreendedores de PNEs, foi
feita uma busca com a expressão “financial literacy”, juntamente com uma sequência de
termos de pesquisa apropriados ao objeto de estudo, tais como “financial literacy” AND
business, “financial literacy” AND entrepreneurs, “financial literacy” AND SMEs,
“financial literacy” AND MSMEs, “financial literacy” AND managers e “financial literacy”
AND owners. A procura resultou em um total de 876 trabalhos.

Com base na leitura dos resumos dos 876 trabalhos selecionados, foram identificados
os artigos que tratam da LFP (565) e os que tratam da LFE (47). Os demais 264, excluídos do
estudo, tratavam de diferentes tópicos relativos à LF, principalmente ações para promovê-la e
diagnósticos de LF em diferentes públicos. Os artigos que tratavam de decisões no âmbito da
família também foram excluídos do estudo.

Como ressaltado, a metodologia de análise adotada seguiu, em parte, a metodologia
de Goyal e Kumar (2020), conforme se pode verificar pela Figura 2:



4 Resultados
Foram pesquisados artigos desde o ano de 1945 até o ano de 2021, sem colocar

nenhum filtro específico. Como ressaltado, a procura resultou em um total de 876 trabalhos,
distribuídos no tempo (Figura 3), que mostra o número de publicações por ano com a
palavra-chave literacia financeira colocada no título de artigos:

O tema sobre LF teve um impulso significativo a partir de 2008. O aumento da produção
acadêmica a partir desta data se dá principalmente em virtude das incertezas econômicas que
surgiram a partir da crise financeira de 2008 (OCDE, 2009; PINTO, 2013), como também do
avanço da tecnologia e da oferta pelos mercados financeiros de novos e sofisticados produtos
financeiros. (GLASER; WALTHER, 2014).

Em pouco mais de uma década, a produção acadêmica sobre LF passa de 14 artigos
por ano em 2010, para 160 artigos por ano em 2020, o que representa um aumento percentual
de mais de mil por cento.



4.1 Literacia financeira pessoal e categorias de decisões

Tendo em vista que este estudo tem como ênfase as decisões que sofrem influência da
LF, após terem sido identificados os artigos que tratavam de LFP, o passo seguinte consistiu
em identificar quantos e quais artigos contemplavam variáveis dependentes, tendo-se
identificado 288 artigos. Na etapa seguinte foi feita uma busca da palavra “decision” nos
títulos e nos resumos. Os resumos foram lidos e analisados com o propósito de identificar se
a palavra “decision” compunha alguma variável dependente, mediadora ou moderadora. Após
essa etapa, analisaram-se os demais resumos, buscando identificar variáveis dependentes da
LFP que implicassem em decisão como comportamentos e escolhas. Após essa etapa,
obtiveram-se 89 artigos que foram submetidos a análise bibliométrica e de conteúdo.

Nota-se pela Figura 4 que os estudos que buscam analisar a influência da LFP são
recentes, concentrando-se principalmente a partir de 2017. No período de 2017 a 2021 foram
publicados 65 artigos, o que corresponde a 73% das publicações.

A terça parte dos artigos foram publicados em oito journals, sendo que o Journal of
Pension Economics & Finance destacou-se com 12 artigos (Tabela 1). Este também foi um
dos journals mais produtivos indicados por Goyal e Kumar (2020) na revisão elaborada pelos
autores sobre literacia financeira.

Outro aspecto que chama a atenção diz respeito às citações recebidas pelos artigos. Do
total de 3.590 citações, 1.907 (53%) ocorreram entre os anos 2019 e 2021, tendo sido
atribuídas a 38 artigos. Os dois artigos que mais receberam citações, 115 cada um, foram
publicados em 2020 e tratam de decisões de investimento. A Tabela 2 apresenta os artigos
que receberam o maior número de citações no período de 2020 a 2021.



Estes achados mostram a recentidade e o interesse pelos estudos que envolvem LFP e
decisões.

Participaram dos 89 artigos, 185 autores, à razão de 2 autores por artigo (Figura 5).
Entre os autores mais produtivos destaca-se Lusardi com oito artigos, seguido de Kadoya e
Khan com quatro cada um, e Alessie, Baskoro, Putthinun, Van Rooij e Watanapongvanich
que participaram em três artigos. Já os outros autores mencionados não apareceram entre os
autores mais produtivos naquele estudo, inclusive os autores mais influentes, Ahmad e Shah
(2020) e Raut (2020), ambos da International Islamic University (Paquistão), cujos artigos já
receberam 115 citações na base WoS. Estes resultados sugerem a existência de um novo
núcleo de autores com dedicação ao estudo das decisões que podem sofrer influência da LFP.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=16178846947644059490


Como era de se esperar, as áreas de conhecimento que mais publicaram artigos sobre
decisões que são influenciadas pela LFP foram as áreas de Negócios e Economia (Tabela 3);
no entanto, outras áreas como saúde mostram-se interessadas no tema, com sete artigos.

Após o levantamento “quasi bibliométrico”, realizou-se uma análise de conteúdo
categorial (Figura 6), visando responder ao problema de pesquisa no que diz respeito às
decisões que recebem influência da LFP.

Os 89 artigos tiveram os seus resumos analisados, buscando-se identificar quais as
decisões que estavam contempladas, tendo sido identificadas 15 categorias.
As categorias planejamento para a aposentadoria, poupança e investimento foram abordadas
em 48 artigos, o que equivale a 54% das publicações analisadas. Se considerarmos a
categoria “Participação no Mercado de Ações” e a “Gestão de Ativos”, temos um total de 61
artigos orientados para o estudo das implicações da LFP nas decisões financeiras de aplicação
de recursos financeiros pessoais, o que corresponde a 69% das publicações.

4.2 Literacia financeira empresarial e decisões
Conforme se pode verificar (Figura 7), a discussão acerca da LFE é recente. Em 2018

a OCDE/INFE divulgou o primeiro documento contendo uma estrutura de competências



básicas em LF para MPMEs e potenciais empreendedores. Em 2019, desenvolve um
instrumento de pesquisa com o objetivo de medir a LF de proprietários de MPEs, e em
outubro de 2020, lança uma versão atualizada do instrumento de pesquisa, desta feita,
contendo questões sobre as implicações da pandemia da Covid-19 nas MPEs.
Coincidentemente ou não, a maior produção acadêmica sobre o tema verifica-se exatamente
durante estes anos.

Mantendo a coerência com o objetivo da pesquisa, pelo levantamento realizado para
este trabalho, dos 47 artigos sobre LFE, 36 deles tinham consequentes. Conforme se pode
verificar (Figura 8), a maioria dos artigos trata da influência da LF sobre o desempenho da
empresa, a exemplo do artigo de Agyapong e Attram (2019), que afirmam que a literacia
financeira dos empreendedores de PNEs permite aos mesmos tomarem decisões financeiras
racionais que influenciam positivamente o desempenho financeiro da empresa.

O tema sobre empreendedorismo vem na sequência com sete artigos, acessibilidade
ao financiamento, com seis artigos e inovação tecnológica, com três artigos.

Os nove artigos restantes envolvem temas diversos que, segundo os estudos, sofrem
influência da LF dos gestores. Deste total, apenas cinco artigos vão tratar mais diretamente de
decisões ou comportamentos que induzam a decisões, conforme apresentados no Quadro 2:



O artigo de Delic, Peterka e Kurtovic (2016), faz relação entre a LFE e tomada de
decisão sobre estrutura de capital. Neste artigo, os autores ressaltam que o conhecimento
financeiro é um dos mais importantes determinantes da estrutura de capital.

Já o artigo de Kozarivic, Jukan e Dzafic (2016), não analisa uma decisão
especificamente. O objetivo é perceber a importância geral que os empreendedores dão à LF
no seu processo de tomada de decisão. O estudo demonstra que há um nível satisfatório de
consciência dos empreendedores acerca da importância da LF no processo de tomada de
decisão.

A análise do artigo de Gyori e Czako (2018) centra-se na LF e no comportamento dos
empreendedores referente às decisões de gestão financeira, tais como a utilização de
diferentes produtos financeiros, o planejamento da gestão financeira e o pagamento de
dívidas. Dependendo das decisões financeiras tomadas, os autores classificam as empresas
em três grupos diferentes: empresas econômicas tradicionais, empresas sem recursos e
empresas financiadas de forma inteligente.

O artigo de Abebe, Tekle e Mano (2018), trata do comportamento de poupança e
investimentos de microempresas com acesso limitado ao crédito. Os autores chegam à
conclusão de que após um treinamento de LF, os depósitos de curto prazo das microempresas
aumentaram.

E o último artigo, de Liu et al. (2020), analisa o impacto da LF do empreendedor
sobre a tomada de decisão de inovação em PMEs chinesas. Os autores concluem que a LF
está positivamente associada à inovação.

Devido o tema LFE ser bem recente, em princípio, não existem journals
especializados no tema. Entretanto, já é possível encontrar publicações em journals
reconhecidos pelo alto fator JCR WoS como a American Economic Journal-Apllied
Economics, International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship,
Pacific-Basin Finance Journal e Management Decision, todos com fator de impacto maior
que 1,4, o que corresponde a classificação A1 pela Qualis.

Portanto, percebe-se que neste campo de estudo entre a LF e a tomada de decisão –
especialmente tomada de decisão de empreendedores de PNEs – há um espaço vazia a ser
preenchido e contribuições importantes a serem feitas.

5 Considerações finais
A LF é um tema bastante atual e tem chamado a atenção tanto do mundo acadêmico,

quanto dos formuladores de políticas em diversos países. Sua importância se deve ao fato de
que diversos estudos chegam à conclusão de que a LF é um potente instrumento de tomada de
decisão, tanto do ponto de vista do indivíduo, quando do ponto de vista empresarial. O atual



artigo é inovador à medida em que se propôs investigar quais decisões têm sido impactadas
pela literacia financeira, tanto em termos pessoais, quanto empresariais.

Dando resposta ao problema de pesquisa, a literatura revisada demonstra que as
decisões que foram contempladas na LFP se concentram mais em decisões sobre plano de
previdência para a aposentadoria, poupança, investimentos em planos de pensões, aquisição
de seguros, decisões de investimentos de investidores individuais, decisões relativas a
hipotecas e tomada de decisões em relação ao uso do cartão de crédito.

Já na LFE, as decisões tomadas pelos gestores de empresas como consequentes da LF
estão relacionadas basicamente às decisões de investimentos em inovações e tecnologia e
comportamento de poupança.

Entretanto, independentemente de quais decisões os estudos de LF tanto pessoal,
quanto empresarial tratam, alguns artigos chamam à atenção para o fato da relação
estabelecida entre LF e a tomada de decisão racional.

Alguns textos, a exemplo do de Kozarevic, Jukan e Dzafic (2016) e Agyapong e
Attram (2019), relacionam diretamente a LF à tomada de decisões financeiras racionais dos
empreendedores para o melhor desempenho dos negócios.

Como também, ao fazer uma revisão conceitual sobre LFP, Li (2020) afirma que os
estudos por ele analisados demonstram que um nível mais baixo de LF leva os indivíduos a
tomarem decisões financeiras irracionais sobre investimentos, fundos de pensão, poupança e
dívidas. Ressalte-se que estas decisões são as mesmas que estão classificadas como os tipos
de decisões mais tomadas pelos indivíduos, conforme se pode constatar pela Figura 6.

Tendo em vista que existe um quantitativo significativo de literatura sobre a dualidade
racional-intuição e sobre a LF, algumas questões podem ser colocadas: Será que pessoas com
alto nível de LF tomam decisões racionais? Ou, por outro lado, pessoas com baixo nível de
LF estariam mais predispostas a tomarem decisões intuitivas do que racionais? Estas são
questões que se impõem e que mais estudos são necessários para verificar a relação entre a
LF e os estilos de tomada de decisão do gestor.

Por fim, como limitação do estudo, pode-se citar o fato da autora ter consultado
apenas a base de dados WoS, que apesar de ser um dos principais bancos de dados do mundo
que publicam estudos de primeira linha em diversas áreas do conhecimento científico, alguns
trabalhos relativos ao tema publicados em outros bancos de dados, podem ter ficado de fora.
Entretanto, este trabalho deu mostras de que há bastante espaço para investigações futuras
sobre o assunto.
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Abstract: Entrepreneurship is a common topic in Rothbard’s theorizing. However, his 

contributions are spread and have not been concentrated in one single piece. This paper uses 

Rothbard’s originals to trace a comprehensive idea of his ‘Man of Action’, the capitalist-

entrepreneur in the causal-realist tradition of the Austrian School. For Rothbard, the 

entrepreneur is the actor who judges in the present about the future and directs production 

processes by controlling and allocating productive resources in search for profit. I show how 

Rothbard influenced later causal-realist authors, how his ideas differ from other approaches 

notably Kirzner’s and Schumpeter’s, and defend that his strand is the one in line with the 

praxeological teachings. I also show how his developments support developments in the 

theory of entrepreneurship. 

Keywords: Rothbard. Entrepreneurship. Kirzner. Schumpeter. 

 

1. Introduction 

Rothbard is very influential in the causal-realist literature on entrepreneurship. The 

ideas of Salerno (2008) and McCaffrey (2015, 2018) take his developments and clarifications 

as building blocks, and his relevance becomes even more preeminent in the recent movements 

towards the unification of the theory of the firm and the theory of the entrepreneur (c.f. 

Bylund, 2016; Foss & Klein, 2012, 2017; Klein & Bylund, 2014). Thus, entrepreneurship 

literature (c.f. Alvarez, Audretsch, & Link, 2016; Townsend, Hunt, McMullen, & Sarasvathy, 

2018) will benefit from a better understanding Rothbard’s ideas. 

The entrepreneur is a recurrent topic in Rothbard (e.g., 1991, p. 56; 1994, p. 559, 

2011, p. 174) and he sometimes deals with it more closely (Rothbard, 1974, 1985, 2004, 

Chapter 8). Salerno’s (2008) presents Rothbard’s entrepreneur as the one that builds upon the 

Austrian methodological (and ontological) approach against Kirzner’s view as “the definitive” 

Austrian treatment. However, other details on Rothbard’s contributions remain to be properly 

exposed and analyzed. This work fills the gap presenting Rothbard’s insights on the 

entrepreneur, his relevance to the market process, and his influence on the current discussions.  

I present (what would be) Rothbard’s theory of entrepreneurship based on his own 

dispersed writings on the topic. I synthetize his ideas and previously foregone nuances. I do 

this by performing a comprehensive search among his writings and identifying major themes 

that provide structure and facilitate understanding. The research includes his comments on the 

Austrian School (Rothbard, 1989, 2011) and on other theoretical approaches, his book 

reviews (Rothbard, 1974, 1985, 1987, 1994, 1997), and contributions of others that clarify his 

ideas (Gordon, 2019; Salerno, 2004, 2008). I thereby position Rothbard on entrepreneurship 

scholarship as a developer of the causal-realist ideas and mainly a contributor to the current 

mainstream theory especially in the Judgment-Based approach. Rothbard defines the 

entrepreneur as the actor that shapes production (1985, p. 282) conceiving “the 

entrepreneurial function […] as presupposing the ownership of property, specifically capital”. 

The objective is to present Rothbard’s theory of entrepreneurship providing evidence for his 

importance to modern developments in entrepreneurship research. 



 

 

The paper provides a start for future research to a) clarify differences between market 

entrepreneur and individuals that act outside of the pure market realm; b) properly insert 

stockowners in the entrepreneurship discussion; c) facilitates the discussion on the cluster of 

entrepreneurial error that occurs in the boom phase of the business cycle; and d) further 

clarifies the underpinnings of the theory of the entrepreneurial firm. 

The paper goes as follows: I first deal with the Rothbardian entrepreneur and his role 

in the economy. I then talk about profits, losses, costs and interest. I go on to present 

Rothbard’s analysis of others, notably Kirzner and Schumpeter. I proceed to outline the 

Rothbardian theory of entrepreneurship as it would have been, suggesting why he has not 

produced a standalone treatise on the topic. Conclusions and comments about Rothbard’s 

relevance for the development of entrepreneurship, and suggested developments close. 

2. The entrepreneur and the market 

Rothbard (2004, p. 64-65) builds upon Mises (1998) and defines entrepreneurship as 

the “process of forecasting the future conditions that will occur during the course of his 

action”. Every actor must predict what is going to happen in the time between the action and 

the action’s outcome, this is the “act of entrepreneurship” (2004, p. 64). However, he talks 

about entrepreneurship in a more specific sense as “production for the market” (2004, p. 158). 

Success (or failure) of the entrepreneurial action is time dependent and can only be 

evaluated ex post. Successful entrepreneurs are the ones that are commonly correct in their 

predictions about the future and that have invested accordingly in the past to generate the 

outcomes in the present. The ones that fail, contrarily, err in their future predictions and 

consequent investments decisions (Rothbard, 2004, p. 64-65, 2011, p. 173). 

Recognizing that all human action has entrepreneurial aspects, Rothbard stresses that 

there is a need for a narrow definition of entrepreneurship for economic analysis. He then 

defines it as “the driving force in shaping the actual structure and patterns of production in the 

market economy, are the capitalist-entrepreneurs, the ones who commit and risk their capital 

in deciding when, what, and how much to produce” (Rothbard, 1985, p. 282)1. By using this 

definition (2004, p. 509-555) he clarifies (1) that all production processes must be guided by 

the entrepreneur and (2) that the capitalist-entrepreneur is the most important kind of 

entrepreneur (2004, p. 509). 

Rothbard adopts the term “capitalist-entrepreneur” (Böhm-Bawerk, 1890) to define the 

economic actor that organizes and directs production processes aimed at fulfilling what the 

individual foresees as future market demands (Salerno, 2008, p. 204). He uses the term to 

assure the real-world connection and avoid the confusion that may emerge from the 

theoretical separation between the economic functions of the ‘capitalist’ and the 

‘entrepreneur’ (see Mises, 1998). More than positioning the entrepreneur as the center of the 

production processes (Salerno, 2004, p. xxvii), Rothbard offers other defining characteristics. 

2.1 Characteristics of the Rothbardian Entrepreneur 

The capitalist-entrepreneur is the only agent capable of incurring losses, “negative 

incomes in production”, all other agents, because they do not face uncertainty, cannot 

(Rothbard, 2004, p. 604) – see below in the ERE discussion for further explanation. This is 

the most fundamental point that differentiates the capitalist-entrepreneur from other market 

actors. The purpose of entrepreneurship is to make profits (Rothbard, 1988, p. 10).  

 
1 Buying for consumption is entrepreneurship, but this action implies foreseeing only one’s own future wants. Buying for 

production is much harder, it implies predicting other’s future valuations. 



 

 

 Additionally, entrepreneurship is “production for the market” (2004, p. 158). To fulfill 

this role, the entrepreneur has to estimate, to the best of his knowledge and using the means 

that he sees as the most appropriate, the demand and the future prices of the products/services 

that she aims at providing. A somewhat precise estimate of what other agents will be willing 

to pay for and at what level is needed for entrepreneurship success. In essence, the 

entrepreneur needs to try to foresee what will be other actors, other entrepreneurs, but  mainly 

the consumers’ subjective valuations in the future (Rothbard, 1988, see also McMullen, 

2015). The entrepreneur must invest in capital that will be used in the production process; buy 

capital goods or their services in the present and selling the result of the production process in 

the future. This chain of events demands that the entrepreneur constant attention to market 

dynamism. To do it successfully and collect profits, the quality of the entrepreneurial 

judgment and the accuracy of her predictions is fundamental (2004, p. 509). The capital 

allocation function in the economy is exclusive of the entrepreneur (Rothbard 1991, p. 58). 

Plus, all actors that invest resources in a productive endeavor (that leads the product to 

somewhere closer to consumption) are putting money today and anticipating / speculating on 

a future revenue. This action makes all of them entrepreneurs (Rothbard, 2004, p. 211 & p. 

509). Thus, the distinction between entrepreneur and capitalist (the one advancing the money, 

the investor) is only theoretically possible with no practical effect, no real-world existence. In 

the real-world economy, the economic functions of those two abstract entities are integrated 

in the same concrete agent, the capitalist-entrepreneur (Salerno, 2004, p.  xxxvi). 

Creating or finding an investment that is believed to be profitable is another of the 

entrepreneurial functions, possibly the definitional one (Rothbard, 1988). This can be done by 

opening one’s own business, or – and probably much more easily - by investing in pre-

established organizations through the stock market or via any other available option. In the 

latter case, the agent enters a pre-established business, she can look for and choose from 

different investing channels. She can rely on specialized institutions to provide her with 

information on the possible investments (Rothbard, 2004, p. 440). But the decision of 

whether, where, when, how and how much to invest remains in the hands of the entrepreneur 

that will need to estimate future gains and decide if the inherent market uncertainty is worth 

the allocation of capital in the present (Rothbard, 2004, p. 509). 

In that sense, corporate capitalists (stockholders of all sizes) assume the 

entrepreneurial function and become directly responsible for guiding the production processes 

in the companies in which they own shares. The managers in those organizations only 

exercise power until entrepreneur(s) allows them to. In theory, owners maintain decision 

power over resources and can fire the manager at any time. In addition, even in the cases in 

which the capitalist-entrepreneur is minority and has no power to change the management, in 

case not satisfied with the management team, she is free to release herself from the ownership 

rights by selling her participation. This is essentially ‘firing’ the manager. In both cases, if the 

entrepreneur is directly managing the company or when she passes the power to a manager, 

the entrepreneurial judgment must be continuously exercised to try to foresee the future 

market looking for gains based on the present investment (Rothbard, 2004 p. 434-435).  

Still on the stock market, the actor can observe a company which the stocks she 

believes to be currently undervalued. By buying this stock, she becomes an entrepreneur. In 

case the stock price rises, the company proves to be more valuable than what was previously 



 

 

thought2, the entrepreneur would have demonstrated her entrepreneurial wisdom in directing 

capital (Rothbard, 2004, p. 1175) and the action would yield economically profitable returns  . 

Another distinguishing element of entrepreneurs is that, by deciding on how to use 

their capital, they become the economic actors that face uncertainty (Rothbard, 2004, p. 434, 

2011, p. 173). Rothbard (2011, p. 173-4) says that this individual “faces the world 

emphatically knowing some things about his world and not knowing others”. They, for 

example, probably know that if the quantity of money increases and the amount of goods 

stays the same, nominal prices will rise. At the same time, they do not know exactly what is 

going to be the future demand for what they are to produce or who will be the future 

competitors or how much people will (if ever) be willing to pay for their products. This means 

that entrepreneurs are capable of foreseeing certain characteristics of the future markets and 

have very little possibility of perfectly predicting others. Contra Lachmann (1976), Rothbard 

saw the future as imaginable to a fairly certain extent. 

The capitalist-entrepreneur, while facing uncertainty, also carries the risk of the 

endeavor and saves his wage-based workers of that burden. Buy hiring workers, the 

entrepreneur is effectively buying their risk (much like an insurance for the worker). Contrary 

to entrepreneurs, workers enjoy the payment in the present instead of having to wait for the 

product that they contribute to produce to be sold (Rothbard, 2004, p. 1314)3.  

Also, the entrepreneurs improve workers’ productivity by financing and providing 

them with productivity improving tools. By doing so, the entrepreneurs augment the workers’ 

scarcity when compared to other productive factors which leads to an increase in their 

salaries, the price of the work itself, (Rothbard, 2004, p. 578). 

To face uncertainty, the entrepreneur knows a great deal about the part of the market 

in which she is interested (Rothbard, 1988, 2011, p. 177). The entrepreneur relies on the 

market to calculate. In the market is that she finds salaries, rents and interests as well as the 

other qualitative information needed in the decision-making process. Without prices, rational 

calculation becomes impossible, thus the allocation of productive resources to their most 

valuable uses and in accordance to what the entrepreneur believes the consumers will mostly 

value in the future also becomes impossible. Economic calculation is only possible because a 

genuine price system, based on the possibility of exchange of resources among private agents, 

is in place in the means of production (Rothbard, 2011, p. 188). In addition to prices, she has 

(or, at least, believes to do) lots of other qualitative knowledge that are useful in the 

production process. Among others, she knows: what kind of consumer will be served, what 

products will be most probably demanded, where to find the raw materials, and how to 

transform them. The knowledge that comes from the price system is necessary and 

insufficient, it is not the unique source of entrepreneurial knowledge (Rothbard, 2011, p. 179). 

Qualitative knowledge makes economic calculation of costs and prices, and by consequence, 

entrepreneurial action per se, possible (Rothbard, 2011. P. 188). In addition to prices, this 

qualitative kind of knowledge is essential to entrepreneurship. 

Lastly, entrepreneurship is about adjusting to the inherent uncertainty of the future 

market conditions (Rothbard, 2004. P. 858). Entrepreneur possess quantitative and qualitative 

knowledge about the market, they are active, they take risks and face uncertainty, and try to 

predict the future; they use the price system as an indispensable guide that allows for 

 
2 Rothbard was not discussing speculative stock market activities, but the activity of the entrepreneur that judges the value of 

a company by its capacity of satisfying consumer wants in exchange for money. 
3 A similar reasoning can be used to analyze capital owners that rent their capital for fixed return. 



 

 

economic calculation of costs and estimations regarding revenues and profits. They also use 

knowledge that goes beyond prices to support their decisions. Capitalist-entrepreneurs are 

“the driving force of the economy […] those who own or partially own capital resources and 

risk them in projects hoping for future returns” (Rothbard, 2011, p. 179). 

2.2 Booms and entrepreneurs that err in groups 

Rothbard (2000) tries to explain how is it possible that so many entrepreneurs commit 

the same type of mistake at the same time, and, because of that, end up suffering losses in the 

most different sectors in an economic burst. Since entrepreneurs are the ones that bare 

uncertainty and specialize in predicting the market future, this kind of phenomena would 

seem to be all but natural and would be one of the major weaknesses of the Austrian Business 

Cycle Theory (ABCT) (see also Engelhardt, 2012). 

Rothbard (2000, p. 9-14) shows that the credit expansion coming from banks reduces 

the interest rate for loans. The reduced interest rate ends up fooling the agents into thinking 

that there is more savings ready to be invested. Actors are misled to take loans and apply the 

newly created loanable funds especially to production processes that are further away from 

consumption. The seemingly more abundant funds for loans reduce their nominal prices and 

means that marginal entrepreneurs, that otherwise would not have the chance or the 

willingness to access loanable founds, suddenly become willing and able to start ventures. In 

other words, artificially low interest rates, incentivize individuals that would not otherwise 

take entrepreneurial action to do so. The average skill of the entrepreneur decreases as 

becomes clear when some of those investments are, later in the bust phases of the cycle, 

discovered to be uncapable of generating profit.  

The expansionist phase of the cycle is characterized by an increase in credit that 

reduces interest and fools individuals, some of which end up assuming the entrepreneurial 

function. On average those entrepreneurs are more prone to missinvest. 

Without an actual change in consumer’s time preference, as the cycle unfolds, market 

agents begin to realize their mistakes in expanding the production structure. Crisis sets in 

when consumers reestablish their time preferences or when the credit expansion is no longer 

capable of sustaining the boom. When this becomes clearer, entrepreneurs start trying to save 

whatever is possible by liquidating (or even completely abandoning the capital). The 

widespread reproduction of this asset liquidation is what triggers the burst phase of the cycle. 

In the accompanying economic depression the weakest entrepreneurs are expunged from the 

market and rejoin the labor-force as wage-earners. In sum, for Rothbard (2009), entrepreneurs 

err in groups because the majority of them are misinformed about the time preference 

reflected in the manipulated interest rate (see also Engelhardt, 2012). 

2.3 Entrepreneurs in the Evenly Rotating Economy (ERE)  

The ERE a very important theoretical construct (see Rothbard, 2004, Cap. 5 Part 2). It 

can be summarized as a theoretical abstraction used to comprehend what would occur if the 

value scales, technologies and original resources remained unchanged. In such a situation, 

since no individual would have any reason to change their previous decisions, people would 

still act, but they would do exactly the same as they did before and this would continue 

indefinitely. In the ERE action persists, but the economy only ‘rotates’, the characteristic 

dynamism of the market process disappears. Markets tend to the ERE, but never reach it 

(Rothbard, 2004, p. 356, p. 510). Most relevant is that in the ERE all uncertainty, especifically 

entrepreneurial uncertainty, disappears. 



 

 

Rothbard (2004, p. 356) states that only by using the ERE it would be possible to 

analyze and understand pure entrepreneurial profit and some other economic-related issues 

such as the structure of production, interest rates, and productive factors’ pricing.  

In the ERE, the rate of return is the pure ratio of exchange between present and future 

goods, since there is no uncertainty, the is also no premium for uncertainty bearing. The 

aforementioned rate of return is the pure interest rate and would be uniform and constant 

throughout the lines of production in all periods (Rothbard, 2004, p. 351). In real life 

situations it is impossible to detach the pure rate of interest from the other parts that form the 

returns that the entrepreneur will have right to (Rothbard 2004, p. 415). 

It is only by using the ERE that the different economic functions exercised by the 

entrepreneur can be separated. This separation is done by asking: which of the theoretically 

possible entrepreneurial functions would persist in the ERE? Rothbard (2004, p. 602) 

identifies four sources of return to the entrepreneur: managerial payment, return on capital, 

entrepreneurial rent and pure profit. Further, he states that the first two, derived from the 

managerial work and the capital investment, remain in the ERE, and that the “decision 

making” or “ownership” function related to the ultimate responsibility over the production 

process and the property of the goods that are produced by the firm to be sold in the market 

(Salerno, 2008, p. 204) that generates the entrepreneurial rents, also remains. The decision-

making function cannot be transferred to hired personnel and encompasses the ultimate 

decisions about how property will be used and who is going to manage those properties, this 

function does not disappear in the ERE. 

As pure profit is the counterpart uncertainty and to returns higher than the interest rate, 

and there is no return higher than the interest rate in the ERE, it is impossible to have 

entrepreneurial profit in the ERE. The pure profit is, consequently, the part of the return to the 

entrepreneur that disappears in the ERE. This becomes what theoretically defines the real-

world entrepreneur. In the ERE there is no entrepreneurial uncertainty, therefore no capitalist-

entrepreneur as conceived in the real economy (Rothbard, 2004, p. 349). While the theoretical 

role of the capitalist – the one who saves money and hires services and means of production – 

would persist (Rothbard, 2004, p. 332-333; p. 349).  

In the ERE, the entrepreneur keeps on exercising three of the four economic functions 

that she does in the real economy, the ones that are impossible to transfer or delegate. It is 

important to remember that in that theoretical setting, people would still be different and 

would possess different decision-making skills which would lead to differences in efficiency 

among firms. Rothbard shows that decision making rents persist in the ERE and even the 

firms with smaller returns would maintain those rents for the entrepreneur, in case they do 

not, the entrepreneur would leave (Salerno, 2008, p. 205).  

3. Profit, Loss, Rents, Interest and Costs 

The purpose of entrepreneurship is to make profit (Rothbard, 1988). The capitalist-

entrepreneur provides speculative resources to factors of production believing that she will 

recover those resources not only adjusted by the interest rates related to the time preference, 

but also added to the entrepreneurial profit (Rothbard, 2004, p. 355). 

Entrepreneurial rents, derived from property and decision-making, and pure profit 

(Salerno, 2004, p; xliv; Rothbard, 2004, p. 604) are the rents that producers look for in their 

productive processes (Rothbard, 2004, p. 298). As discussed, Rothbard shows that those are 

different and complementary to management salary and to the return over the invested capital.  



 

 

In some cases, the four different sources of revenue can be directed to the same actor, 

the entrepreneur, that occupies all those theoretical positions in the same firm at the same time 

(Salerno, 2008, p. 204). This happens to entrepreneurs that work at their own company. The 

individual revenue is a mix of the four factors that are very hard, if not impossible, to separate 

outside of the ERE, in the real world. Moreover, profits have to be understood as economic 

profits, when the return is higher than the pure interest rate. In other cases, in spite of the 

positive return when compared to the initial situation, the entrepreneur incurred in economic 

loss (Rothbard, 2004, p. 354 & 513).  

 Profit occurs when the production factors that the entrepreneur chooses to her 

productive endeavor were underpriced (in case the unit services were bought) or 

undercapitalized (when factors were bought) before they entered her entrepreneurial activity 

(Rothbard, 2004, p. 510). In these cases, the market expectations for that specific economic 

good were underestimated about their capacity of generating future rents. The entrepreneur 

was capable of better observing that misallocation and exploited it, relocating the non-specific 

productive resources from other production chains to somewhere in which they were better 

capable of generating revenues. In that view, profits are the prize the entrepreneur gets for her 

capacity to foresee future demand better than other market actors (Rothbard, 2004, p. 510).  

 If, on the other hand, the entrepreneur overprecified or overcapitalized her acquired 

assets, she will incur in losses (Rothbard, 2004, p. 513). In the ERE, since all future values are 

known, over or undercapitalization are impossible, proving again that profit and loss cannot 

exist in that theoretical arrangement (Rothbard, 2004, p. 513). 

Profit generation is a self-regulating process, when an entrepreneur bids for the means 

of production looking for possibly profitable ways of rearranging resources, she automatically 

augments the demand for them starting the process of reducing her own profits by doing so. 

This is potentialized when other entrepreneurs compete for the same factors of production. 

Again, the entrepreneur faces uncertainty and transforms the risk in a cost of operating 

the business (Rothbard, 2004, p. 555). This occurs because the entrepreneur relocates the 

means of production to supply demands that she believes will be more highly positioned in 

consumers’ value scales, and by which those consumers will pay more than the cost of 

production. Rothbard (2004, p. 511) informs that the entrepreneur “detected that the factors’ 

prices did not adequately reflect their potential Discounted Marginal Value Products 

(DMVP); by bidding for, and hiring, these factors, he was able to allocate them from 

production of lower DMVP to production of higher DMVP”. In a simpler statement, profits 

are the other side of the coin to the increase in entrepreneurial capital. Contrarily, loses reflect 

a capital reduction (Rothbard, 1985, p. 282). 

 Concurrently, it is a grave mistake to consider only the possibility of profits. Loses are 

fundamental and the economy is one of entrepreneurial profit and loss (Rothbard, 2004, p. 

513, see below the discussion on Kirzner). Profits indicate that misallocations in the market 

process are being met by the entrepreneurs; loses indicate the opposite, that entrepreneurial 

action is increasing misallocations. The greater the profit, the greater the adjustment promoted 

in the structure of production by that particular entrepreneur; the greater her loss, the more she 

is disorganizing this same structure (Rothbard, 2004, p. 514-5). Entrepreneurs that constantly 

face losses will be expelled from the entrepreneurial market and will be back to be wage 

earners (Rothbard, 2004, p. 515). 

Other things equal, entrepreneurial profit measured in money will prevail in a 

decision-making process. However, Rothbard strongly defends that financial profit is only a 



 

 

part of the total entrepreneurial profit, and that the psychic / subjective part should not be 

ignored (Rothbard, 2004, p. 509). How every entrepreneur deals with their her own profit is 

subjective and dependent upon her value scale (Rothbard, 2004, p. 212). 

If the entrepreneur chooses to abstain from part of the possible financial profit to look 

for non-monetary gains (e.g. for more leisure time), she would be acting as a consumer and 

putting her personal will ahead of her consumers. This arrangement suggests that consumers 

do not directly guide the market, they do so subject to the value scales of the entrepreneur. 

Entrepreneurial activity also impacts the natural interest rate, their activity will tend to 

push that rate to the same uniform point in all markets and times (Rothbard, 2011, p. 183). In 

a free market the interest rates are flexible and will tend to uniformity (Rothbard, 2004, p. 

445) without ever getting there (Rothbard, 2004, p. 372). 

Finally, Rothbard says that, for the entrepreneur, costs seem to determine prices, when 

in reality, they are determined by the future valuation of the final products in the market as 

foresaw by the entrepreneur. It is the role of the entrepreneur to anticipate the prices she will 

be able to collect by exchanging the final products on the future market and later, determine 

what costs she will be able to incur in that particular production process. Exchange-values of 

products, reflected in their money prices, depend upon their demand at any given point in 

time, that itself depends upon the subjective valuation that the consumers make of the 

products at that same time (Rothbard, 2004, p. 356). 

In Rothbard, profits and losses are fundamental to the market process, rents and 

interest rates tend to an equilibrium that is never actually reached. And costs depend on 

consumer’s future valuations of the products the entrepreneur aims at selling. 

4. Controversies: Hayek, Kirzner, Schumpeter, and more 

A common subject in Rothbard’s discussions is Kirzner (1973) position. Kirzner talks 

about the ‘pure entrepreneur’ that takes advantage of previously existing opportunities by 

relying on his ‘alertness’. Debates and controversies with other authors that deal with the 

subject also emerge, albeit from a less relevant extent. 

4.1 Rothbard on Kirzner and the ‘man of ideas’ 

In his review of Kirzner’s book, Rothbard (1974) points to the differences between the 

Misesian and the Kirznerian takes on the entrepreneur. Similar and complementary argument 

are in later comments (Rothbard, 1985, p. 284, 1994, 2011). Rothbard (1974, p. 902) starts by 

recognizing that the “volume is an outstanding contribution to the Mises-Hayek analysis of 

microeconomics” and that, up to that point, should be considered the best elaboration of that 

vision on entrepreneurship and competition as well as an important critique to the then 

dominant microeconomics approach. Rothbard praises Kirzner’s emphasis on the role of the 

entrepreneur as the one responsible for conveying information to the market not only about 

the prices, but also about the features of the product through marketing communication 

techniques. The task of the entrepreneur is not finished if the potential consumers do not 

know about the available product and claims that this is yet another service the entrepreneur 

does to society: informing about the availability of a tool to solve some uneasiness. 

At the same time, Rothbard is very specific in pointing out Kirzner’s mistakes: 
unfortunately, this valuable work is permeated with a basic error that played a minor 

role in Mises’ theory but is here elaborated into a central role. That is the “un-

Austrian,” neo-classical view of the entrepreneur as a non-owning, almost ethereal 

being, who owns no capital and only operates by the pure force of his ideas and 

alertness (Rothbard, 1974, p. 903).  



 

 

The Kirznerian entrepreneur is unrealistic, because it separates two economic roles 

that, per Mises (1998) cannot be separated in practice: the capitalist and the entrepreneur. 

Rothbard (2011, p. 178) points that the Hayekian entrepreneur (that serves as the starting 

point to Kirzner’s developments) starts from a state of complete ignorance and, little by little, 

learns about the market guided by the price system. The market shares knowledge with the 

actors through the price system, mainly via profits and losses. This is clearly at odds with 

Rothbard’s view of the entrepreneur that would need to collect information not only from 

prices, but from many other sources (Rothbard, 1988). 

In that sense, Rothbard (1974, 1985, 2011) sees the Kirznerian entrepreneur as a 

curious and passive being. One who does not need to face risk, does not need to possess or 

control capital and, de facto, hardly acts as an entrepreneur in the Austrian tradition that came 

before Kirzner. Besides, the Kirznerian entrepreneur cannot be a monopolist. Profits could not 

be related to capital rents because the alert individual does not need to possess capital. She 

faces no risk or uncertainty, she is a “[wo]man of ideas” that knows nothing beyond what she 

has learnt in the market through the price system (Rothbard 2011, p. 176). She depends only 

on her alertness to opportunities and is capable of profiting because, and exclusively because, 

of this state (Rothbard, 1985, p. 282). 

Since she faces no uncertainty, how can she profit? Can she lose? Rothbard (2011, p. 

176) explains that the Kirznerian entrepreneur cannot suffer losses. To Kirzner, the only 

possible loss is the opportunity loss of not being alert to a possible profit (Rothbard, 1994, p. 

559). Kirzner tried to respond to this criticism saying that the “[wo]man of ideas”’ can find a 

capitalist to invest. Therefore, she would not need to risk her own capital, thereby not facing 

uncertainty. This reasoning does not satisfy Rothbard (1985, p. 283) that suggests that 1. the 

capitalist, when borrowing money to the [wo]man of ideas becomes an entrepreneur and; 2. 

the [wo]man of ideas, while receiving the capital, becomes a capitalist too.  

Rothbard explains that the investor and the [wo]man face uncertainty and will, 

together, own the invested capital, the results of the production processes and the profit or loss 

in the end of the production process. In case of an unsuccessful endeavor, the [wo]man of 

ideas will not owe anything to the capitalist, but both will be worse off. She will have her 

wealth reduced when compared to the time when she owned the endeavor. Even in the best of 

the cases of the Kirznerian entrepreneur, the arbitrageur, the actor will always be subject to 

uncertainty, something which Kirzner fails to recognize. 

Rothbard recalls that Mises does make the theoretical distinction between the pure 

entrepreneur and the capitalist. And that Mises himself explicitly states that this is only a 

theoretical caveat and would be an impossible distinction in the real world. Rothbard (1985, p. 

284; 1974, p. 903) says that the lack of attention to this explanation would have led Kirzner to 

incorrectly use and extend a minor idea in Mises’ writings, making that non-reality-oriented 

theoretical side note the center of the new “Austrian Theory” of entrepreneurship. 

In a positive note, Rothbard suggests that Kirzner developed his theory of the 

entrepreneur and alertness in response to another deviation from the Misesian lines seen in 

Lachmann’s radical subjectivism. Lachmann did not believe in a tendency towards 

equilibrium in the market process, entrepreneurial alertness and its direction to correct errors 

would be Kirzner’s response to the Lachmann kaleidoscopic future (Rothbard, 2011, p. 285). 

About the entrepreneur in Lachmann, Rothbard (2011, p. 179) notes that it has no 

meaning or sense. For Lachmann, agents are incapable of imagining a kaleidoscopic, 



 

 

unpredictable future. The role of the entrepreneur as an organizer of production processes to 

serve to future needs becomes pointless. 

In later comments, Rothbard (1994) recognizes that Kirzner was somewhat 

reproaching Mises’ capitalist-entrepreneur idea. In those development, ‘alertness’ becomes 

one of the characteristics of the agent, not the single one. However, Kirzner still defended that 

the entrepreneur could not suffer losses (Rothbard 1994, p. 559; and Gordon, 2019, p. 500). 

4.2 Schumpeterian mistakes 

Schumpeter is associated with the Austrian School because of his origins, and because 

he studied under Böhm-Bawerk with Mises in the University in Vienna. In brief assessments, 

Rothbard (1985, p. 285) strongly criticizes the Schumpeterian entrepreneur who is locked in 

the Walrasian equilibrium box and can only break out from it with new money to be created 

by banks (Ferrero, 2019; Rothbard, 1987; Schumpeter, 1983). Schumpeter suggests that 

entrepreneurial profits would only occur to innovators that would use that profit to pay back 

the banks that had created the new credit in the first place. Development and the inflationary 

bubble would be created by bank credit for the innovators to break the equilibrium. As a 

consequence, a crisis to pop the bubble is necessary to bring about the new equilibrium 

(Rothbard, 1985, p. 85, 1987). Rothbard says that Schumpeter’s explanation and tentative 

escape from the Walrasian box was made using complex, but flawed, logical argumentation. 

Rothbard (1974, p. 902-3) praises Kirzner’s refutation of Schumpeter and 

demonstrates that the entrepreneur is not a disruptor of equilibrium, but is an instrument of the 

continuous market process in search for equilibrium. On the same lines, Rothbard (1987, pp. 

104-105) says that the Schumpeterian system is uncapable of explaining the continuous 

dynamism of the market process 

In both Kirzner and Schumpeter, Rothbard’s critiques are grounded upon his 

conviction about the theoretical foundations of the Austrian School and its empirically 

sustained axioms and logic. Rothbard stresses that his approach focuses on the analysis of the 

real world, not in abstract models or theoretical concepts (Rothbard, 1985, p. 286) and this is 

what differentiates his causal-realist approach from the authors he criticizes. 

4.3 What entrepreneurs must look for 

Rothbard (2011, p. 196-197) talks about the positive unintended consequences of 

entrepreneurial activity to discuss and applaud its intended consequences. The entrepreneur 

acts to improve, above all, his own personal conditions. He also (1988, p. 10) suggests that 

because of the division of labor, not all individuals are capable of being entrepreneurs, 

therefore, some of them would be better-off being employees. 

Rothbard poses a question, could that be that among the features that improve the 

entrepreneur’s conditions would be her knowing that, by organizing the production processes, 

she would be improving the life of the consumer and society’s at large? In other words, will 

entrepreneurs benefit of knowing the good that they are able to do to others as a part of their 

subjective profit? Could this be detrimental somehow?  

He answers by stating that this kind of knowledge does have an impact in the 

entrepreneurial action and that entrepreneurs should be aware of the benefits of their 

activities. When entrepreneurs believe in fallacious claims about problems with profits, says 

Rothbard, they may act to deliberately reduce their profits and could end up making not only 

themselves but the whole society comparatively worse off. 

4.4 The importance of good theory 



 

 

Rothbard (1994) criticizes Caldwell & Boehm’s (1992) take on entrepreneurship and 

stresses the differences between the concept of uncertainty in Mises and Knight. To the later, 

risks that could not be bought by insurers would be unpredictable (random). This leads to the 

conclusion that facing uncertainty is only a matter of luck. Consequently, the entrepreneur as 

a knowledgeable actor, as in the Misesian sense, is reduced or even eliminated. 

In Mises, on the other hand, while perfect prediction is impossible, human, particularly 

successful entrepreneurs, are capable of using their personal insight, comprehension, art 

(Rothbard, 2011, p. 174), their “Verstehen” to foresee the future. And because some are more 

capable in their judgment (see Packard & Bylund, 2019), the difference in skill is reflected in 

the higher profits while smaller profits or even losses ar acquired by the ones in which this 

skill is not well developed or present. In un unhampered economy, through time and because 

the market will direct the resources to the most capable entrepreneurs, while the less capable 

ones become employees once again.  

Rothbard also affirms that the discussion on the entrepreneurial action being 

equilibrating or disequilibrating matters only in the Hayek-Kizner approach (see also 

D’Andrea & Mazzoni, 2019; Ferrero, 2019; Packard & Bylund, 2018). For Hayek (after the 

1920’s) and Kirzner, the equilibrium is close (Rothbard, 1994, p. 560) and  
“general equilibrium, while not actually extant, is right around the corner […] is 

only in near, or virtual, equilibrium, whether that of Hayek, Kirzner, or Schumpeter, 

that entrepreneurial creativity would be at all disruptive or disequilibrating; in a 

Misesian market economy […] creativity would simply and smoothly change the 

remote equilibrium toward which the economy will be tending”. 

Rothbard (2011, p. 184) says that the entrepreneur acts because he, ex ante, believes 

his action will lead him to a better state of satisfaction. Since the market process works, it 

follows that a big part of the entrepreneurial actions will, ex post, proof to be equilibrating. In 

this sense, entrepreneurial action would be equilibrating because it would be leading to a state 

in which the entrepreneur is more satisfied (Rothbard, 1987, p. 102) 

Kirzner does recognize that his approach has problems, but he is not capable of 

offering theoretically sound solutions. The core of the issue, as Rothbard pointed, is in the 

practical impossibility of separating the entrepreneur and the capitalist (later recognized by 

Kirzner – see Gordon, 2019). In the debate, Kirzner maintains his position that the pure 

entrepreneur and the capitalist can and should be theoretically split apart and that, albeit they, 

in practice, are carried by the same agent, it does not imply that the eventual losses are 

entrepreneurial per se. In the Kirznerian world, negative returns should be associated 

exclusively with the capitalistic function. 

Because of that debate with Kirzner and its consequences, Rothbard puts lots of 

emphasis in reprehending social sciences students for a tendency he observes. He (Rothbard, 

2011) says that new ideas should not be accepted only because they are new, since they are 

not necessarily better than the previous ones. He exemplifies this with the Kirznerian view on 

the entrepreneur that is still considered by many “the Austrian theory” and even seen by some 

as the only treatment of entrepreneurship (Salerno, 2008, p. 189). Rothbard stands for the 

need of a very hard nucleus of ideas that cannot and should not be stretched to accept all 

related theoretical contributions. 

5. The Rothbardian theory of Entrepreneurship 

I presented Rothbard’s ideas on entrepreneurship, the economic role of the man of 

action and what he believes is incorrect about others’ approaches. Building on this, I am able 

to outline what would be the Rothbardian theory of entrepreneurship. 



 

 

The central idea is that the entrepreneur only exists when a production process for the 

market is in place. Based on the other possible options and in the amount of profit that she 

believes she will be able to make, the entrepreneur will acquire and arrange resources. Using 

judgment, she will face the uncertainty of the market process to try to fulfill future consumer 

demands in search for profit. The capitalist-entrepreneur not only owns the production process 

and its outcomes before sales, but is also responsible for guiding this same process along time 

and making it responsive to the market dynamism. 

Successful entrepreneurs will be rewarded with up to four different sources of money 

revenue that cannot be disentangled in practice: return on capital (for renting the capital to the 

firm), managerial payment (for acting as a manager), entrepreneurial rent (for the decision-

making function) and pure profit (for facing uncertainty). The majority of these revenues 

come in monetary terms, but psychical profit cannot be set aside.  

In financial terms, entrepreneurs are looking for a monetary reward that is higher than 

the average market interest rate for productive resources. On the other hand, the unsuccessful 

entrepreneur will incur losses, she will be worse-off after the endeavor than she was during it 

existence and this is measured by comparing the returns of the entrepreneur to the possible 

returns that she would have for the same capital invested elsewhere in the market. 

As a consequence, the theories of entrepreneurship and of the firm cannot be 

separated, they are one and the same. The firm cannot exist without the entrepreneur to think 

about, organize the resources, and direct efforts according to his judgment. In this process, 

entrepreneurs hire and pay for productive factors, including individuals as wage-earners. 

Employees are released from the need of having to face uncertainty. No production can take 

place outside of the entrepreneur’s direction, entrepreneurs and firms, understood as economic 

entities, cannot exist without one another. 

But given the importance of the entrepreneur for Rothbard, one can speculate: why did 

he never dedicated to write a standalone treatise on this economic role? The best answer to 

lies in the Rothbardian approach itself. The entrepreneur is ever present in Rothbard’s 

theoretical framework. She is the central piece in Rothbard’s theory of production. From this 

angle, it looks pointless to talk about the entrepreneur as a standalone entity. The definition of 

entrepreneur itself implies the guiding of a production process needed to put forward her 

entrepreneurial idea. Talking about entrepreneurship without production is vain, and 

Rothbard’s insights on production are numerous (e.g Rothbard, 2004, Chapter 8, mainly, but 

also Chapters 1, 9 and 10). 

Rothbard seemed to believe that the treatments of the entrepreneur in his theory of 

production were sufficiently. A standalone treatment was unnecessary. 

6. Conclusions, past, present and future 

When facing uncertainty in a dynamic world, business people execute the 

entrepreneurial function. As owners, they are also capitalists, they provide resources to 

finance work and capital for which they are compensated with rent (interest on their capital) 

and are entitled to whatever the firm produces, profits and losses. These individuals may 

exercise the decision-making function and may also exercise the managerial function at the 

same time, when those two things occur simultaneously, entrepreneurs are also paid the 

manager’s salary for the (Rothbard, 2004, p. 601). The total return to entrepreneurial action 

can thus be formed by up to four parts that are almost indistinguishable in the real world. 

The Rothbardian contributions build upon and clarify authors before him (e.g. Menger, 

Böhm-Bawerk, Fetter, etc), including the “uncharacteristic lack of clarity in Mises’ discussion 



 

 

of entrepreneurship” (Rothbard, 1985, p. 284). Some ideas in the Rothbardian framework are 

restatements and clarifications of Mises (1998, 2008, especially). These clarifications 1. solve 

the confusion derived from Kirzner’s approach, properly repositioning the theory of 

entrepreneurship in the causal-realist approach; 2. prove theoretically that the entrepreneur is 

the one entitled to the profit or loss because she bares uncertainty; and 3. he made explicit the 

connection between the entrepreneur and the production process and thereby the firm. 

By presenting Rothbard’s approach, I provide evidence of the importance of the 

entrepreneur economic system, while clarifying the discussion on the entrepreneurship 

literature derived from the Kirznerian “opportunity identification/recognition” idea (Alvarez 

& Barney, 2007; N. J. Foss & Klein, 2020; Shane & Venkataraman, 2000). This paper helps 

to show that the opportunity approach lacks logical consistency and that the conclusions 

derived from this approach should be reanalyzed with care. Entrepreneurship scholars should 

be aware of the causal-realist approach represented by the Mises-Rothbard tradition and how 

this can guide their theoretical developments. 

Authors such as Salerno (2008) and Klein (N. J. Foss & Klein, 2010, 2012, 2020; 

Klein, 2010, 2017) follow the tradition of the ‘integral entrepreneur” (Salerno, 2008, p. 190) 

and continued the theoretical development to the point that the Judgment-Based 

Entrepreneurship has been adopted by many scholars. The Rothbardian contributions are also 

seen in works by Packard’s (Packard, 2019; Packard, Clark, & Klein, 2014), McCaffrey’s (N. 

J. Foss, Klein, & McCaffrey, 2019; McCaffrey, 2018) and especially Bylund’s (2016, 2020). 

Rothbard is to be credited by defending the Menger-Böhm-Bawerk–Mises theory of 

the entrepreneur as a man of action and inseparable of the capitalist. He stood against the 

Hayek-Kirzner takeover of the “Austrian theory of entrepreneurship” and sustained that 

entrepreneurship is based on possession, control, and direction of resources aimed at 

producing for the market, together with uncertainty and the possibility of profits and losses in 

a dynamic world. Without Rothbard’s defense against which seemed to have been established 

as “the” Austrian view - connected to the idea of alertness and opportunities that are 

ontologically existent ‘out there’ - the developments and the comprehension about the 

entrepreneur would not be as deep and the Austrian approach would be substantially different. 

Rothbard (2000) also explained how entrepreneurs respond to different phases of the 

business cycle and area that, in spite of some developments (see also Engelhardt, 2012; 

Hülsmann, 1998) still needs further exploration, it is necessary to better understand how the 

“cluster of entrepreneurial error” comes into existence. Moreover, Rothbard suggested 

pathways for a better understanding of how the economic role of the entrepreneur and the 

coercion/power-based agents are different (Rothbard, 2004). He states that those are not the 

same kind of economic agent and that a clear separation must be drawn, contradicting very 

influential writers such as Baumol (1990). 

He (Rothbard, 2006b, 2006a) also informed us about how different scholars through 

time treated entrepreneurship, those contributions provide a valid guidance to the theoretical 

study of the matter in the lights of the history of economic though (HET).  

Rothbard’s theory of production is perhaps one of his most important contributions to 

economics. This is so also because it integrated the entrepreneur. Further and more elaborated 

comparisons of Rothbard’s ideas on the theory of production and entrepreneurship with the 

ones presented by Mises, Fetter, Knight’s and Schumpeter’s would be fruitful. 

Furthermore, works on how to reconcile the Rothbardian position that the entrepreneur 

has to bear uncertainty with the derived-judgment idea (Foss & Klein, 2012) are needed. They 



 

 

can answer, for example, the theoretical question: Can managers that exercise derived 

judgment and do not carry the financial burden, still be considered intrapreneurs? 

Further, what does the Rothbardian theory has to say about speculative stockowners 

(traders)? How about the passive ones (holders)? Are they as entrepreneurial as the 

stockowners that actively participate in company’s decisions or that are ‘alert’ to stock market 

movements at least to the possibilities of buying and selling shares? How can those different 

approaches to owning shares be integrated into the broader theory of entrepreneurship as 

production for the market while facing uncertainty in pursuit of money profit? 

How can the Rothbardian approach clarify the discussion on individuals that work 

mostly for the psychic profit, are they to be considered entrepreneurs? What does the causal-

realist approach have to say about market actions of individuals that work in non-commercial 

ventures such as NGO’s and think-thanks? How about social-entrepreneurship? There are 

different avenues to be pursued based on the Rothbardian approach. 

On a broader perspective, Rothbard (1989) reminds us that ideas will influence the 

public. He uses Mises’, that educated businessmen and entrepreneurs, and suggested that the 

general public should be taught about the benefits of a free market. 

Being able to defend entrepreneurs (and even this specific word) from the attacks 

offered by a part of the society, including academics and journalists, is necessary. Contrary to 

words such as ‘liberal’ and ‘capitalist’, that are used mostly as synonyms of greedy, the word 

‘entrepreneur’ has not (yet) been completely re-signified. 

Maybe ‘entrepreneur’ is the most important of those words because it refers to the 

engine of the market, the one that organizes and guides production processes that aim at 

production for the consumption of the laymen. As soon as one accepts that ‘political 

entrepreneurs’, rent seekers, robbers and thieves are as entrepreneurial as the man of action, in 

the Rothbardian sense, then much of the work of Rothbard in that regard is lost. 

This review gives individuals interested in entrepreneurship, in Austrian economics 

and particularly in the work Rothbard, a comprehensive exposition of his thoughts on 

entrepreneurship and provides his would be theory of the entrepreneur, one that cannot be 

logically disentangled from the theory of the firm. In that sense, it also suggests how those 

thoughts have developed in the hands of authors that followed his teachings, especially, but 

not limited to Salerno, Klein, Bylund and McCaffrey. The point here is not to expose nor 

discuss those developments, but to show that, to a great extent, they would hardly exist 

without the Rothbardian contributions.  

The theory of entrepreneurship is probably the most impactful theoretical contribution 

offered by the Austrian School to the brother economic knowledge. The impact of the ideas 

defended, clarified, and finally (re)launched by Rothbard has been growing and spreading to 

areas outside economics as well, such as the theory of the firm, strategy and marketing. 

Rothbard’s contributions and clarifications in the theory of entrepreneurship had not 

been previously systematized. This paper did so and clarified his points of disagreement with 

other Austrian-inspired ideas. This effort provides a stepping stone to research that develops 

the causal-realist tradition in entrepreneurship research and beyond. 
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Resumo: Novos contextos da perspectiva voltada para o effectuation permeiam a ação 

empreendedora por meio de diversas interações. Com o objetivo de explorar diferentes cenários 

aplicados nos estudos envolvendo a teoria e as ações empreendedoras relacionadas à lógica 

effectuation a presente pesquisa buscou analisar a produção bibliográfica sobre o tema por meio 

de uma revisão sistemática de literatura. Os estudos apontaram diferentes resultados em que a 

aplicabilidade da lógica effectuation e/ou da lógica causation foi capaz de influenciar ou fazer 

parte do processo decisório, de forma complementar. Por fim, a baixa quantidade de estudos 

realizados em âmbito nacional demonstra a grande possibilidade de novas descobertas no 

contexto brasileiro.  
 

Palavras-chave: Effectuation. Causation. Empreendedorismo. Revisão Sistemática.  

 

1 Introdução 

A abordagem effectuation proposta por Sarasvathy (2001) é voltada para a interpretação 

da ação empreendedora ao inserir a incerteza no processo de tomada de decisão. A premissa 

dessa lógica permeia um contexto de que não é necessário prever o futuro pela possibilidade de 

buscar parcerias e criar condições para construí-lo (Barros et al., 2020). Nesse sentido, novos 

empreendimentos são forjados por ações voltadas para a interação com diferentes atores do seu 

ambiente, com a construção de parcerias estratégicas. 

O conceito de effectuation é determinado por Sarasvathy (2001) como sendo o oposto do 

causation, com a diferença fundamental caracterizada pela escolha entre objetivos e meios para 

o empreendimento. Enquanto no effectuation existe uma seleção de objetivos a serem 

alcançados, que emergem do próprio processo, no causation há a definição de quais são os 

meios para atingir os objetivos pré-definidos. 
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Outra diferença apontada pela autora fundamenta-se na natureza das interações entre as 

partes envolvidas. Apesar de as ações futuras serem influenciadas pelos feedbacks das partes 

interessadas nos dois processos, para o effectuation há uma maior propensão à condução dos 

objetivos pelas partes interessadas e é dada uma maior importância a tornar o processo mais 

dinâmico. Por outro lado, no causation predomina-se o envolvimento com os stakeholders 

voltado para a atração de recursos necessários para o desenvolvimento do empreendimento, 

visto que os objetivos já foram definidos previamente (Sarasvathy, 2001).  

O effectuation é então apontado como um modelo alternativo, um processo mais flexível 

que propicia o desenvolvimento de novas ideias em que novos objetivos passam a surgir 

(Reymen et al., 2015). Atualmente, com o advento da pandemia da Covid-19, aumentando 

substancialmente o grau de incerteza e instabilidade, um levantamento feito pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae, 2021) verificou um crescimento 

de 35% na abertura de micro e pequenas empresas no Brasil. Assim, o aquecimento do mercado 

com novas oportunidades para empreender alcança mais visibilidade e a educação 

empreendedora assim como os estudos sobre effectuation ganham mais relevância (Costa et al., 

2019). 

McKelvie et al. (2020) apontam que vários indicadores levam os estudiosos a concluir 

que o effectuation é um produto saudável e perspectiva teórica crescente que representa uma 

grande mudança na forma de como compreender o empreendedorismo. Nesse contexto, a 

presente pesquisa buscou analisar a produção bibliográfica sobre effectuation a partir de 2018, 

por meio de uma revisão sistemática da literatura, com o objetivo de explorar os diferentes 

contextos aplicados nos estudos envolvendo a teoria e as ações empreendedoras relacionadas à 

temática. Optou-se pelo recorte datado a partir da referida data para dar continuidade ao estudo 

realizado por de Zanata et al. (2018) que avaliou artigos sobre effectuation entre 2012 a 2018 e 

apontou uma baixa expressividade na quantidade de artigos sobre o assunto em revistas 

brasileiras, tendo sido apenas 8 artigos publicados em periódicos nacionais e 39 em periódicos 

internacionais.  

Com este estudo espera-se contribuir teoricamente ao agregar novos contextos da 

aplicabilidade da abordagem effectuation em diversos empreendimentos e auxiliar novos 

empreendedores ao destacar um panorama de fatores relevantes envolvidos na prática com a 

tomada de decisão, em busca de melhor desempenho. 

 

2 Referencial Teórico 

O effectuation foi idealizado, em 2001, pela professora de negócios e empreendedorismo 

Saras D. Sarasvathy, da Universidade de Virginia, Estados Unidos. De acordo com Sarasvathy 

(2001) essa metodologia pode ser considerada como um conjunto de princípios que tem como 

base e objetivo o empreendedor que deseja se arriscar no mercado, aprendendo por meio de 

falhas e experiências. A autora afirma que, embora os empreendedores queiram provocar um 

efeito positivo com sua iniciativa, a lógica do efeito não começa com um objetivo específico. 

Ela parte de um determinado conjunto de meios, e permite que os objetivos apareçam ao longo 

do tempo, de maneira contingencial, a partir das aspirações e da imaginação do empreendedor 

e das pessoas com quem ele interage. 

O effectuation é um conceito relativamente recente, que vem se ampliando a uma grande 

velocidade ao redor do mundo. Essa abordagem consegue que os empreendedores tenham a 

capacidade de superar as dificuldades, apesar das restrições impostas por um mercado escasso. 

Ademais, possibilita que tenham uma racionalidade mais preditiva e que criem tipos de futuro 



 

 

imprescindíveis. Assim, o effectuation consegue fazer com que as tomadas de decisão sejam 

adiantadas, tendo como base os possíveis efeitos e determinantes do meio (Vieira & Brito, 

2014). 

Sarasvathy (2001) propõe quatro princípios que compõem o núcleo da teoria de 

effectuation, quais sejam: i. Perda acessível ao invés de retornos esperados: o effectuation 

predetermina quanta perda é acessível e se concentra em experimentar o maior número possível 

de estratégias com os dados limitados meios; ii. Alianças estratégicas ao invés de análises 

competitivas: o effectuation enfatiza a aliança estratégica alianças e pré-compromissos das 

partes interessadas como forma de reduzir e/ou eliminar a incerteza e erguer barreiras de 

entrada; iii. Exploração de contingências ao invés de exploração de conhecimento preexistente: 

melhor para explorar contingências que surgiram inesperadamente ao longo do tempo; iv. 

Controlar um futuro imprevisível ao invés de prever um incerto: concentra-se nos aspectos 

controláveis de um futuro imprevisível. A lógica para usar os processos de effectuation é na 

medida em que se pode controlar o futuro, não é preciso prevê-lo (Sarasvathy, 2001). 

 

3 Metodologia 

Para analisar o tema effectuation o presente trabalho adotou a revisão sistemática de 

literatura (RSL), que é uma “modalidade de pesquisa que segue protocolos específicos e que 

busca entender um grande corpus documental” (Galvão & Ricarte, 2019). Trata-se de uma 

continuidade à RSL realizada por de Zanata et al. (2018), estendendo a pesquisa para o período 

entre 2018 e 2021. 

Seguiu-se o protocolo proposto por Tranfield et al. (2003), que contém três estágios: 

estágio 1 em que ocorre o planejamento da revisão, com a identificação do objetivo e o 

estabelecimento dos passos a serem percorridos; estágio 2 em que se realiza o processo de 

revisão (levantamento nas bases de dados, seleção dos artigos a partir de critérios pré-

estabelecidos, leitura e avaliação dos artigos selecionados, extração e síntese dos dados); e, 

finalmente, o estágio 3 em que são feitas a síntese dos resultados e a conclusão da revisão. 

Após estabelecidos os objetivos e o planejamento da pesquisa foi realizada a busca na 

base de dados do Portal de Periódicos Capes, utilizando os mesmos critérios propostos por de 

Zanata et al. (2018), quais sejam: palavra effectuation no título, ano de publicação entre 2018 a 

2021 e tipo de material restrito a artigos. Além desses critérios foi também aplicado o filtro de 

acesso aberto. 

A referida busca retornou 94 artigos, dos quais foram excluídos os documentos 

duplicados, resultando em 84 títulos. Foi realizada então uma primeira análise dessa base de 

artigos, por meio da leitura de títulos e resumos dos mesmos, por duas duplas de pesquisadores, 

a fim de garantir a validade da revisão sistemática. Os critérios de exclusão durante essa etapa 

foram: artigos que não se apresentavam em língua inglesa ou portuguesa e os que não 

abordavam o tema effectuation sob a perspectiva das categorias adotadas na RSL de Zanata et 

al. (2018). Ao final desse procedimento, restaram 65 títulos, os quais foram avaliados pela 

mesma dupla de pesquisadores, agora com a realização da leitura completa de cada uma das 

obras.  

Baseado no estudo de Zanata et al. (2018) os artigos selecionados foram encaixados em 

um dos quatro temas adotados pelos referidos autores: i. O processo decisório e a lógica do 

causation e effectuation; ii. O causation e effectuation no processo de desenvolvimento de 

novos produtos/empresas, tecnologia e inovação; iii. O causation e effectuation na 



 

 

aprendizagem do processo empreendedor; e iv. Revisão de estudos acadêmicos sobre 

effectuation. O resultado pode ser visto na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Divisão dos artigos por temas 

ID Tema 
Quant. 

Artigos 

A O processo decisório e a lógica do causation e effectuation 25 

B 
O causation e effectuation no processo de desenvolvimento de novos 

produtos/empresas, tecnologia e inovação 
23 

C O causation e effectuation na aprendizagem do processo empreendedor 12 

D Revisão de estudos acadêmicos sobre effectuation 5 

Nota. Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 

A plataforma Mendeley Desktop foi utilizada como repositório do conteúdo teórico e 

permitiu o armazenamento e utilização de sua funcionalidade de criação de notas para tabular 

os dados e possibilitar os autores a retomarem informações necessárias para a elaboração da 

síntese dos dados.   

 

 
 

Figura 1. Etapas de seleção dos artigos 

 
Nota. Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 

4 Resultados 
 

4.1    Análise dos dados 

Em busca de apresentar uma visão quantitativa acerca dos 65 artigos selecionados, 

apurou-se o volume de trabalhos por ano de publicação, pela nacionalidade dos periódicos, pela 

metodologia utilizada e pelo assunto abordado em cada eixo temático. 



 

 

O número de artigos publicados durante o período de 2018 a 2021 foi de 14, 18, 16 e 17, 

respectivamente. Os anos de 2019 e 2021 foram os de maior número de publicações, com 18 e 

17 artigos. Apesar disso, nota-se uma distribuição equilibrada ao longo do período de pesquisa. 

Dos 65 artigos elencados, apenas 5 foram publicados em periódicos nacionais e 60 em 

periódicos internacionais. Esse dado apresenta um resultado semelhante à pesquisa de Zanata 

et al. (2018), em que a maioria dos artigos foram publicados em periódicos internacionais, o 

que pode sugerir uma possibilidade de avanço de publicações em revistas brasileiras.  

Identificou-se 43 periódicos nos quais os artigos elencados foram publicados, sendo 5 

brasileiros e 38 internacionais. Dentre estes, a maioria é do Reino Unido (21), seguido pelos 

Estados Unidos (10) e pelos países Japão, Suíça, Chile, Países Baixos, Alemanha, Paquistão e 

Canadá com um periódico cada.  

A partir das codificações dos trabalhos lidos por completo, notou-se que a abordagem 

metodológica mais aplicada foi teórico-empírica (57%), acompanhada pelo estudo de caso 

(22%), teórica (14%) e revisão (8%). A Tabela 2 apresenta a distribuição dos artigos, pela 

metodologia adotada. 

 
Tabela 2. Distribuição dos artigos por abordagem metodológica 

Abordagem 

metodológica 

Quant.

Artigos 
% Referências 

Estudo de 

caso 

14 22% Baber et al. (2019); Barros et al. (2020); Garrido et al. (2021); 

Jiang e Rüling (2019); Keskin et al. (2020); Malsch e Guieu  

(2019); McGowan et al. (2021); Monllor et al. (2020); 

Murdock e Varnes  (2018); Rocha et al. (2019); Saarikko et al. 

(2019); Santoso et al. (2020); Tolstoy et al. (2021); Weerakoon 

et al. (2019) 

Teórico 9 14% Guili e Ferhane (2018); Kerr e Coviello (2020); McGowan 

(2018); Prashantham et al. (2019); Uehara, (2020, 2021); 

Watson e McGowan (2019); Welter e Kim (2018); Xu e 

Koivumäki (2019)  

Teórico-

empírico 

37 57% Braun e Sieger (2021); Coudounaris e Arvidsson (2021); 

D’Andria et al. (2018); Deng et al. (2021); Djuricic e Bootz 

(2019); Eyana et al. (2018); Fischer et al. (2021); Futterer et al. 

(2018); Galkina et al. (2021); Galkina & Jack (2021); Ghezzi 

(2019); Gomes et al. (2018); Guo  (2019); Harms et al. (2021); 

Ko et al. (2021); Magalhaes e Abouzeid (2018); Maitlo et al. 

(2020); McGowan (2021); Melo et al. (2019); Memar et al. 

(2021); Nguyen et al. (2018); Palmié et al. (2019); Peng et al. 

(2020); Pfeffer e Khan (2018); Rizvi (2018); Shi e Miles 

(2020); Shirokova et al. (2020, 2021); Sirén et al. (2019); 

Stankiewicz et al. (2020); Stroe et al. (2018); Szambelan et al. 

(2020); Villani et al. (2018); Wu et al. (2020); Xia et al. (2019); 

Yang et al. (2021); Yu et al. (2018) 

Revisão 5 8% Barzotto e Nassif (2019); Chen et al. (2021); Dias et al. (2019); 

Kitching e Rouse (2020); Scazziota et al. (2020) 

Total 65 100% - 
Nota. Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 



 

 

4.2    Síntese dos resultados 

 

4.2.1   O Processo decisório e a Lógica Causation e effectuation 

Em relação ao tema, vários estudos buscaram entender qual modelo é mais utilizado no 

processo de decisão do empreendedor. Stroe et al. (2018) diz que os trabalhadores considerados 

auto eficazes utilizam da lógica causation em tomada de decisões. O fato da percepção dos 

empreendedores de sua capacidade de realizar tarefas, aumenta a noção de controle e fazem 

com que eles participem em métodos de decisão preditivas. Pfeffer e Khan (2018) exploraram 

os processos de tomada de decisão effectuation e causation em empreendedores da Nova 

Zelândia. Após analisarem 5 participantes, identificaram que empreendedores eficazes utilizam 

pouco a decisão causal e empreendedores causais usando com maior frequência elementos do 

processo eficaz. 

Nguyuen et al. (2018) buscaram entender a lógica de tomada de decisão effectuation em 

alternativa a lógica causation no contexto da gestão de projetos. Na maior parte dos projetos, a 

lógica causation é considerada predominante no processo decisório. Já Sirén et al. (2019) 

intentaram compreender a preferência do uso do effectuation no início dos empreendimentos, 

pesquisando se o estado de alerta diminui a aplicação do effectuation. Após análise de 92 

empreendedores suecos, eles puderam perceber que as oportunidades foram criadas por 

processo de atuação, sendo que o conhecimento e percepções foram obtidos por meio do alerta 

empresarial.  

Ao analisar o effectuation no processo de tomada de decisão por gerentes de pequenas 

empresas, McGowan (2018) propôs que os referidos gerentes utilizem do effectuation para 

selecionar fornecedores para ter uma noção do risco aceitável, uma vez que fornecedores 

oferecem produtos que reduzem as perdas em potencial. Dando sequência ao seu trabalho, 

McGowan (2021) procurou entender como um proprietário-gerente de uma microempresa pode 

usar da effectuation para desenvolver relações de confiança com fornecedores. Concluiu que o 

effectuation leva à promoção positiva e à flexibilidade, além de reduzir o potencial de perda, 

modificando o preço que o proprietário-gerente deseja pagar e promovendo um processo de 

venda e compra efetiva. Rizvi (2018) também explorou o effectuation nas micro e pequenas 

empresas do Paquistão, investigando a influência dessa lógica para o desempenho financeiro e 

para o nível de inovação das mesmas. O autor identificou que o effectuation tem uma correlação 

positiva com o desempenho financeiro e inovação, e que os construtos dessa abordagem 

possuem influência uniforme sobre as variáveis.  

Ko et al. (2021) buscou entender como o effectuation age no desempenho inicial da 

inovação e também quis compreender o uso de effectuation com as parcerias. Concluiu que a 

parceria e o uso effectuation impactaram, positivamente, para criatividade no desenvolvimento 

de um produto. Yu et al. (2018) utilizaram dados de 312 empresas de softwares para entenderem 

a adoção do causation e effectuation em ambientes de incertezas e como isso afeta o 

desempenho da empresa. Eles identificaram que em ambientes com maior nível de 

previsibilidade adota-se o causation, ao passo que em ambientes incertos há ênfase do 

effectuation. Prashantham et al. (2019) pesquisou sobre causation e effectuation na velocidade 

de internacionalização de novos empreendimentos. Como resultado percebeu que o effectuation 

oferece menor resistência, com menor utilização de todas dimensões da velocidade, tendo que 

buscar a construção da rede causal para elevar o crescimento internacional. 

Em uma visão de eficácia da effectuation em contextos incertos e arriscados, Welter e 

Kim (2018) mostraram que a lógica effectuation é utilizada em maior escala quando o 



 

 

empreendedor consegue prever com precisão maior que 75% nas decisões futuras, sendo que 

em ambientes capazes de ter uma previsão, o causation é mais utilizado para a tomada de 

decisão. Nessa mesma linha, Uehara (2020) e Uehara (2021) estudou o effectuation e causation 

em riscos quantificáveis e não quantificáveis, tentando entender qual é o melhor o modelo de 

tomada de decisão em ambientes de incertezas. Conclui-se a ocorrência do effectuation em 

riscos difíceis de quantificar e do causation em riscos quantificáveis, sendo o effectuatition 

como melhor tomada de decisão em ambientes de incertezas.  

Braun e Sieger (2021) desenvolveram uma pesquisa para entender a relação de tomada 

de decisão com causation e effectuation, levando em conta que os relacionamentos são mais 

fracos quando o empreendedor tem forte locus de controle interno. Evidenciou-se que quanto 

mais dependente do apoio familiar o empreendedor for mais provável é seu engajamento no uso 

ambidestro. Garrido et al. (2021) estudaram como o processo de tomada de decisão de uma 

siderúrgica multinacional varia de acordo com a sua trajetória de internacionalização. Ao 

analisar as decisões dos empreendedores identificou-se que a multiplicidade institucional leva 

à denominada calibração entre as abordagens decisórias e além disso promove inovação nos 

processos empresariais. 

Coudounaris e Arvidsson (2021) investigaram 113 gerentes e empresários na Estônia para 

entender traços de personalidade dos Big-5 no causation e effectuation, baseando na teoria do 

processo do empreendedor. Em relação aos traços de personalidade e o causation obteve-se 

resultados positivos e significativos entre consciência e causação. Em relação ao effectution, as 

duas lógicas de experimentação e flexibilidade se relacionam positivamente para os traços de 

personalidade de abertura, extroversão e amabilidade.  

De acordo com Guili e Ferhane (2018), o causation e effectuation podem ser descritos 

como processos comportamentais e cognitivos, pelos quais os empreendedores fazem uso para 

identificar novas oportunidades de empreendimentos. Observaram que a lógica de decisão da 

internacionalização contribui para a crescente literatura sobre effectuation. Harms et al. (2021) 

buscou compreender o uso da tomada de decisão effectuation e causation em tempos de 

incerteza como o relacionado à Covid-19 e sua relação com o IMC (International Meal 

Company), empresa varejista de alimentos. Percebeu-se que ambas tomadas de decisão foram 

consideradas lineares e independentes do IMC. 

Eyana et al. (2018) buscaram entender o efeito do causation e effectuation no desempenho 

de pequenas empresas na etiópia. Após estudos, chegou ao resultado de que o uso do 

effectuation obteve maior vantagem em relação ao causation quando o assunto tratado é o 

desempenho financeiro. Kerr e Coviello (2020) realizaram pesquisas a respeito do effectuation 

em condução de redes e intentaram conhecer se os processos de redes são importantes para o 

effectuation. Como resultado, reconheceram que a compreensão do effectuation e das redes 

pode proporcionar uma mudança multinível e multiteórica acerca do effectuation. 

Shirokova et al. (2021) investigaram o efeito de causation e effectuation no desempenho 

da empresa, mostrando que as empresas empreendedoras em economias emergentes utilizam 

da junção de causation e effectuation em ambiente que são mais incertos e preferem o uso do 

causation em ambiente menos incerto. Ambos possuem efeito positivo no desempenho da 

empresa, sendo que o causation é mais efetivo do que o effectuation. 

 Já Galkina e Jack (2021) estuda como effectuation e causation são usadas para o 

desenvolvimento de oportunidades. Nesse estudo foi possível perceber quatro combinações 

híbridas da effectuation e causation, sendo cada um de grande importância para o 

desenvolvimento de oportunidades. Fischer et.al. (2021) pesquisaram os benefícios que as 



 

 

pequenas e médias empresas (PMEs) têm ao adotarem o effectuation em cenários de incertezas 

para obter sucesso, chegando à conclusão que existe um padrão de curvilinearidade, além de 

uma forte relação entre a effectuation das PMEs e o desempenho da aliança de Pesquisa e 

Desenvolvimento. 

Xia et al. (2019) exploraram a ligação do effectuation nos desempenhos em novos 

empreendimentos na China, pesquisando se se a paixão dos empreendedores é benéfica nessa 

economia. O resultado foi positivo para a associação entre effectuation e o desempenho para 

novos empreendimentos, sendo a paixão dos empreendedores positiva para o effectuation e a 

capacidade empreendedora. 

Palmié et al. (2019) realizaram uma análise em empresas suíças e investigaram o conceito 

de effectuation em relação à promoção e à prevenção de princípios. Em relação à promoção, o 

effectuation e causation estão relacionados positivamente à orientação empreendedora, já em 

relação à prevenção os resultados são considerados negativamente relacionado à mesma. 

 

4.2.2 O causation e effectuation no processo de desenvolvimento de novos produtos, empresas, 

tecnologias e inovação 

 Futterer et al. (2018) fizeram pesquisas a respeito da eficácia da lógica causation e 

effectuation para o IMC. Após análises feitas, perceberam efeitos positivos do causation e 

effectuation IMC em empreendimentos. Wu et.al (2020) desenvolvem uma pesquisa acerca do 

impacto do effectuation sobre a vantagem de novos produtos. Os resultados apontaram a relação 

dual entre effectuation e velocidade de desenvolvimento de novos produtos e a qualidade de 

novos produtos. Há relação positiva entre effectuation e desenvolvimento de novos produtos e 

a relação é invertida entre effectuation e qualidade de novos produtos. 

Keskin et.al (2020) apontam como empreendimentos voltados para a sustentabilidade tem 

envolvimento com processos da inovação de novos produtos. Concluem que o effectuation é 

útil para a tomada de decisão em cenários incertos e é estimulado por meio do desenvolvimento 

de um novo produto sustentáveis. Santoso et.al (2020) investigaram relação entre effectuation 

e o crescimento promissor de startups digitais na Plataforma Multifacetada. Descobriram que 

os recursos e ideias da parte externa produzem resultados de inovação de alto crescimento.  

Xu e Koivumäki (2019) buscam entender sobre o effectuation e causation em um contexto 

de inovação, fazendo testes em ambientes ágeis e com um prazo baixo. O resultado foi um nível 

baixo de oportunidades de negócios por effectuation e alto pelo causation, sendo que o 

effectuation trouxe uma oportunidade de negócio mais concretas e específicas. 

Guo (2019) exploraram o effectuation em um contexto de inovação em oportunidades de 

empreendimentos de alta tecnologia chinesa. Com isso, percebeu que o effectuation tem um 

efeito positivo na inovação e formação de oportunidades. Szambelan et al. (2020) intentaram 

compreender como as empresas quebram barreiras da inovação pelo uso orientado do 

effectuation. Com informação de 157 empresas, foi possível perceber que o effectuation 

composto por ações e mentalidade tem grande significância para o estudo das barreiras, sendo 

que empresas que utilizam a orientação do effectuation por meio de ação percebem menos 

barreiras à inovação.  

Villani et al. (2018) usaram o effectuation e causation para entender os fatos que 

antecedem os empreendedores baseados em ciência e chegaram à identificação de dois fatores 

que contribuem para o sucesso dos empreendimentos. Rocha et al. (2019) analisaram o modelo 

effectuation no processo de criação de empreendimentos sociais, fazendo uma analises dos 5 

princípios do effectuation no processo de criação. Percebeu-se que empreendedores sociais 



 

 

aplicam o modelo effectuation em relação à definição de meios, tendo parcerias estratégicas 

com enorme importância para a criação de negócios sociais.  

Ghezzi (2019) pesquisou startups digitais com o objetivo de analisar como elas se 

conectam com abordagens Lean Startup no seu lançamento. 93% da amostra declararam que 

adotaram a abordagem para desenvolver e impulsionar sua startup, dando suporte ao 

effectuation e à bricolagem, utilizando da intuição e incertezas do effectuation.  

 

4.2.3 O causation e effectuation na aprendizagem do processo do empreendedor 

Murdock e Varnes (2018) apontaram a capacidade do indivíduo se ajustar às mudanças 

ao examinar como ideias são transformadas em empreendimentos. Assim, atribuem a 

capacidade do empreendedor de lidar com a problematizações, de vincular dispositivos de 

interesse e reinterpretar o processo com base nas suas interposições como características 

indispensáveis nesse processo. No mesmo sentido, Jiang e Ruling (2019) levantam a ideia de 

que esse processo é condicionado por diversas sequências, combinações e iterações, 

relacionados a princípios do causation e do effectuation, que podem ter importantes implicações 

para o comportamento empreendedor. 

Ao buscar compreender como a construção de oportunidades é obtida pelo empreendedor 

e pela a rede ao seu redor, Malsch e Guieu (2019) apontam que no contexto do 

empreendedorismo social a gestão do conhecimento é capaz de ofertar ao empreendedor a 

oportunidade de obter recursos que ainda não possui. Nesse sentido, o estudo propõe a 

abordagem effectuation em um contexto de processo compartilhado e coletivo. 

Ao estudar se a lógica effectuation se mantém mesmo entre culturas como a do Kuwait 

em que os empreendedores têm alta aversão à incerteza, Magalhaes e Abouzeid (2018) 

concluíram que a teoria effectuation é aplicável a todas as culturas. Isso se confirma devido à 

característica de os empreendedores locais não se conformarem ao padrão e apresentarem 

tendências de assumir riscos.  

Com intuito de explorar como a resiliência pode apoiar os empreendedores em ambientes 

incertos D’Andria et al. (2018) destacam que juntamente à uma mudança de lógica de ação, a 

aquisição de negócios pode obter sucesso. Isso se justifica pelo fato de que a resiliência, permite 

ao indivíduo continuar a empreender mesmo após cada obstáculo, sendo esta uma característica 

crucial para as diversas etapas do processo.  

Neste cenário, o desenvolvimento, criação ou aquisição de um projeto empreendedor 

pode ser impulsionado por abordagens mistas. Porém, de acordo com Weerakoon et al. (2019) 

o que sustenta o estágio de pré-emergência dos empreendimentos sociais, em grande parte, é a 

flexibilidade, a experimentação e a perda acessível da lógica effectuation. Além disso, Gomes 

et al. (2019) confirmaram que a articulação em redes organizacionais é capaz de inspirar a ação 

empreendedora baseada na lógica effectuation. 

No que diz respeito as características e competências associadas ao modo de empreender 

com o objetivo de analisar se existe influência do gênero na atuação de microempreendedores 

à luz das abordagens causation e effectuation, Melo et al. (2019) revelaram uma associação 

positiva entre o gênero feminino e a perspectiva causation. Por outro lado, um estudo de 

Stankiewicz et al. (2020) que buscaram entender quais competências mais caracterizam 

empreendedores, assim estudaram equipes de trabalhadores compostas 28% por mulheres e 

72% por homens. O estudo revelou que as competências ligadas à abordagem effectuation se 

apresentaram com mais frequência em relação às características dos empreendedores no geral.  



 

 

Entretanto, Memar et al. (2021), revelaram através de seu estudo com alunos que têm 

compreensão básica de estratégia e comportamento empresarial que os estímulos de ação 

podem se alternar e serem impulsionados entre o effectuation e o causation dependendo da 

situação, visto que ambos comportamentos se complementam e ocorrem simultaneamente. 

Em outros contextos estudados, foram investigadas as características associadas ao modo 

de empreender em diferentes arranjos de trabalho, seja formal ou informal. Como resultado 

foram abordados alguns atributos essenciais aos empreendedores como a autoeficácia 

empreendedora, que ajuda os indivíduos a traduzirem a incerteza em oportunidade, a resiliência 

e a iniciativa para explorar e criar valor a partir de um problema (Maitlo et al., 2020; Monllor 

et al., 2020). 

 

4.2.4 Revisão de estudos acadêmicos sobre effectuation 

 As revisões de estudos acadêmicos apresentam uma importante discussão teórica capaz 

de abranger ainda mais o conhecimento acerca do tema. Em relação as ações empreendedoras, 

Barzotto e Nassif (2019) analisaram 36 artigos que apontaram as principais diferenças de 

comportamento no uso das lógicas causation e effectuation. Os achados estabelecem uma 

relação de complementaridade e simultaneidade entre as duas abordagens e conclui que não 

podem ser entendidas como dicotômicas justamente pela concepção dos diversos contextos.  

A fim de avaliar a teoria effectuation como uma estrutura para novos empreendimentos 

Kitching e Rouse (2020) focaram nos conceitos centrais para uma análise conceitual. Com isso, 

apontaram a limitação da teoria em relação a criação de empreendimentos, pela falha em 

teorizar adequadamente os contextos estruturais e culturais desse processo. Ainda nesse sentido, 

Dias et al. (2020) apontam a predominância de estudos que buscam testar a abordagem de forma 

empírica e poucos de forma teórica. Scazziota et al. (2020) indicam também a necessidade de 

explorar a percepção dos atores acerca da criação de oportunidades em relação ao effectuation.  

Por fim, Chen et al. (2021) ao destacar fatores contextuais em relação ao effectuation se 

baseando em fatores organizacionais, industriais e de mercado confirmaram seu efeito 

substancial e positivo no desempenho da empresa. Portanto, essa abordagem se demonstra de 

forma importante no contexto da potencialização de novos empreendimentos. 

 

5 Considerações finais 

A presente pesquisa teve por finalidade analisar a produção bibliográfica sobre 

effectuation publicada a partir de 2018, com intuito de contribuir para a compreensão da 

aplicabilidade e teoria da abordagem effectuation em seus diversos contextos. Para isso foi 

realizada uma revisão sistemática utilizando-se a base de dados Periódicos Capes em busca de 

estudos publicados que resultou em 65 artigos.  

Para a realização da análise com rigor metodológico buscou-se agrupar os estudos em 

quatro temas principais envolvendo o processo decisório, o desenvolvimento de novos 

produtos/empresas, tecnologia e inovação, a aprendizagem no processo empreendedor e artigos 

de revisão relacionados a abordagem effectuation.  

Semelhante ao estudo de Zanata et al. (2018) a revisão sistemática mostrou que as 

pesquisas com temas envolvendo a abordagem effectuation ainda têm maior expressividade em 

artigos internacionais e também foram publicados na maioria das vezes em periódicos de outros 

países. A baixa quantidade de estudos realizados em âmbito nacional demonstra ainda a grande 

possibilidade de realizar diferentes descobertas sobre a temática, visto que tem se tornado um 

tema mais recorrente com o aumento da criação de novos empreendimentos no contexto atual 



 

 

brasileiro e que suas premissas podem servir de auxílio nesse processo de aprendizagem 

empreendedora. 

Os estudos apontaram diferentes cenários em que a aplicabilidade da lógica effectuation 

e/ou da lógica causation foi capaz de influenciar ou fazer parte do processo decisório. Apesar 

de existir uma contraposição entre as lógicas effectuation e causation, muitos estudos 

apontaram que uma não exclui a outra, principalmente em países emergentes.  

 Assim, as pesquisas apontam que quando há um aumento da incerteza e do risco maior é 

a ênfase na sua utilização da lógica effectuation. Caracterizada por permitir maior flexibilidade 

e reduzir o potencial de perda, essa abordagem mantém uma correlação positiva com o 

desempenho e a inovação. Além disso, demonstra um efeito positivo na formação de 

oportunidades e pode inclusive ser utilizada como uma ferramenta de gestão de conhecimento, 

causando impacto positivo nas organizações. 

Como contribuição, essa pesquisa traz uma síntese do que tem sido estudado 

recentemente sobre o tema, em diferentes contextos, fornecendo implicações teóricas e práticas 

acerca do tema que podem auxiliar na tomada de decisão dos empreendedores. Os artigos 

selecionados atenderam ao objetivo da pesquisa, porém a grande quantidade de estudos, de certa 

forma, impossibilitou que a síntese dos resultados fosse mais detalhada. Ademais, grande parte 

dos artigos são oriundos de estudos estrangeiros, portanto existem diversos contextos brasileiros 

a serem explorados para a produção científica nacional. Como sugestão, recomenda-se a 

realização de estudos que busquem aprofundar o conhecimento acerca das implicações na 

prática da abordagem effectuation no atual contexto brasileiro. 
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Resumo: Ousadia e audácia são características comportamentais de empreendedores. Esta 

pesquisa tem como objetivo identificar e compreender como ousadia e audácia tem sido 

discutidas em pesquisas em empreendedorismo. Inicialmente, para identificar as pesquisas, 

utilizou-se o método bibliométrico, especificamente o método Proknow-c. Para compreender 

como os temas são abordados em empreendedorismo, foi realizada uma revisão sistemática da 

literatura. Na bibliometria, a busca resultou em 109 artigos em duas bases. Foi realizada uma 

análise quantitativa com os 109 artigos, foram encontrados como indicadores sobre o tema: três 

periódicos, oito autores, três países, oito palavras-chave e evolução de 2013-2021. A análise 

qualitativa foi realizada com base nos 21 artigos, e os resultados apresentam quatro categorias: 

ousadia e minorias, risco e investimentos, características de personalidade e variações culturais. 

Na sequência, são apontadas perspectivas futuras de pesquisas. Essa pesquisa apresenta 

originalidade e avança na discussão e compreensão do tema ousadia/audácia no campo do 

empreendedorismo.   
 

Palavras-chave: Ousadia. Audácia. Empreendedorismo. Comportamento do Empreendedor.  

 

1 Introdução 

 

Ousadia ou audácia tem sido discutida na literatura nos últimos anos, em diferentes 

campos, como, por exemplo, no empreendedorismo (Brocas; Carrillo, 2004), na Psicopatia 

(Patrick et al., 2009), na criminologia (Miller & Lynam, 2012), e até mesmo com animais 

(Wilson et al., 1994), evidenciando o caráter multidisciplinar do tema. Originário do latim, o 

substantivo feminino audácia, significa “impulso que leva a realizar atos difíceis ou perigosos 

= coragem, intrepidez; ou, ainda, “comportamento ou atitude que contraria hábitos, costumes 

 
1 Doutora em Engenharia de Produção (2002) pela Universidade Federal de Santa Catarina, Doutorado Sandwich 

na HEC Montreal (set 2000 a set 2001); Pós doutorado em Administração pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (2010); Mestrado em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba (1992), Professora na 

Universidade do Oeste de Santa Catarina UNOESC, docente permanente no Doutorado em Administração. 
2 Doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (2002). Atua como Professor e 

Pesquisador da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) no Mestrado Profissional em Administração, 

aprovado pela CAPES em 2012, e Doutorado em Administração, aprovado pela capes em 2016. Docente na 

Universidade do Oeste de Santa Catarina UNOESC no Doutorado em Administração. 
3 Doutorando em Administração pela Universidade do Oeste de Santa Catarina UNOESC, Mestre em 
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4 Doutora em Administração pela Universidade do Vale do Itajaí (2018). Sua pesquisa e produção Técnica e 

Tecnológica estão focadas na Gestão de Pesssoas. Seus temas de pesquisa estão relacionados a: Gestão de Pessoas, 

Sucessão Familiar, Psicologia Positiva. 

 



 

 

ou hierarquias= atrevimento, insolência” (Priberam, 2022). Nota-se assim que audácia e ousadia 

são termos utilizados como sinônimos, para descrever atitudes corajosas, atrevidas, audazes e 

insolentes.  

Estudos em empreendedorismo apontam a audácia ou ousadia como uma das 

características do comportamento de empreendedores (Soares et al., 2019; Wee; Brookes, 

2011). Contudo, há ainda pouco conhecimento sobre a intensidade como esse fenômeno está 

presente no comportamento de empreendedores, assim como em estratégias de organizações 

(Rogeri et al., 2020). No campo do empreendedorismo, é necessário compreender a dimensão 

que audácia ou ousadia apresentam nos estudos, na medida em que elas podem impulsionar 

ações empreendedoras e oferecer pistas para compreender como e porque alguns indivíduos 

identificam e exploram oportunidades, enquanto outros não o fazem (Shane & Venkataraman, 

2000).  

Partindo da premissa que o papel empreendedor requer ações difíceis por parte dos 

empreendedores, desafiando seus comportamentos, é preciso saber: Como se apresentam os 

estudos sobre ousadia/audácia no campo do Empreendedorismo? Como e com que finalidade 

esses estudos empregam a ousadia ou a audácia no campo do Empreendedorismo? Para 

responder a essas questões, este estudo tem como objetivos: mapear estudos sobre audácia e 

ousadia em empreendedorismo, bem como compreender como e para qual finalidade esses 

estudos utilizam essas características. Para atingir esta finalidade, inicialmente, foi realizada 

uma bibliometria em duas principais bases científicas. Diante da dificuldade de selecionar 

artigos científicos de forma sistemática, utilizou-se o método ProKnow-C, Knowledge 

Development Process Constructivist, desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina, 

que provê uma simplificação e sistematização da atividade de construção do conhecimento 

(Vilela, 2012). Em seguida, foi realizada uma revisão sistematizada da literatura (Farenhof & 

Fernandes, 2016) com 21 documentos avaliados como os que mais se aproximavam dos 

objetivos pretendidos.    

A pesquisa apresenta uma contribuição teórica para o campo de estudos, ao evidenciar os 

aspectos associados a ousadia/audácia em estudos no campo do empreendedorismo, 

propiciando ampliar a compreensão do comportamento de empreendedores. Além disso, para 

pesquisadores do Empreendedorismo o estudo elucida os contextos nos quais esses temas são 

discutidos, além de apontar lacunas teóricas no campo. Para apresentação do artigo, 

inicialmente, apresenta-se um referencial sucinto sobre ousadia e audácia e, em seguida, 

detalha-se o método utilizado para a bibliometria e suas atividades sequenciais. No quarto 

tópico são apresentados os resultados do estudo, seguido das análises e de considerações finais. 

 

2 Considerações sobre Ousadia e Audácia 

 

Nesta pesquisa os termos ousadia e audácia foram utilizados como sinônimos, tendo em 

vista as definições dos termos. Um indivíduo ousado é “confiante e corajoso - sem sentimentos 

de vergonha, imodesto” (tradução nossa, Oxford, 1989, p. 122). Ele “não tem medo de correr 

riscos e de tomar decisões difíceis”, é “tão confiante ou determinado que, às vezes, ofende as 

pessoas (Lonmgman, sd, p. 157). Por sua vez, o audacioso "mostra uma vontade de correr 

riscos; ousado; destemido” (Oxford, 1989, p. 66). Ele "mostra grande coragem ou confiança de 

uma forma que é impressionante ou ligeiramente chocante. A audácia representa “a qualidade 

de ter coragem suficiente para correr riscos ou dizer coisas indelicadas” (Lonmgman, sd, p. 83). 

Desta forma, a ausência de medo e de vergonha, bem como a presença de confiança e coragem 

associadas a riscos caracterizam comportamentos ousados e audaciosos.  



 

 

Uma das primeiras definições sobre ousadia é a de Lykken (1957, p.7), que a considera 

como “déficit de medo, baixa ansiedade, ligadas a psicopatia”. Recentemente, Rogeri et al. 

(2020, p.3) definiram ousadia como uma “característica de sujeitos que gostam de viver 

perigosamente, buscar recompensas, sem se preocupar com consequências desfavoráveis, 

associada à impulsividade”. A ousadia/audácia, como um déficit de medo (Lykken, 1957), faz 

alguns indivíduos prosperarem em situações de risco e perigo, enquanto os tímidos/não ousados 

encolhem-se nas mesmas situações (Wilson et al., 1994). Para Esteller et al. (2016), a ousadia 

ou audácia resulta em tolerância a desconhecimento ou perigos. A ousadia, na psicopatia, reflete 

a expressão de um temperamento destemido em arenas de interação social (Kochanska, 1997; 

Patrick; Fowles & Krueger, 2009), relacionada à falta de controle inibitório (Patrick, 2019) e à 

tendência em assumir riscos (Eysenck & Wilson, 1975).  

Patrick et al. (2009) incluem ousadia, desinibição e maldade para compor os três fatores 

da psicopatia, modelo conhecido como trierárquico. No entanto, Patrick (2010) utilizou como 

uma das dimensões a uniformidade, ao invés de maldade, e desinibição, juntamente com 

ousadia, para compor o mesmo modelo. Esteller et al. (2016), analisando o modelo trierárquico 

de Patrick (2010), encontraram como variáveis relevantes no constructo ousadia a baixa 

ansiedade, baixa sensibilidade à punição e baixa instabilidade emocional e déficit de medo. 

Anos mais tarde, Patrick et al. (2019) sugeriram outro modelo para mensuração do 

construto ousadia. Utilizaram-se de medidas provisórias para depois refiná-las e revisá-las 

progressivamente, abrangendo quatro rodadas de coleta de dados. O questionário foi aplicado 

no formato online em um total de 1791 estudantes voluntários de graduação e detentos de uma 

prisão. Três rodadas iterativas de coleta de dados foram necessárias para o refinamento do 

instrumento. Em uma amostra de 438 participantes, foi utilizado o instrumento para uma 

aplicação e validação final. Após a validação, o questionário foi aplicado junto a 767 

graduandos. A pesquisa resultou em 130 itens, divididos em 9 dimensões para avaliação 

quantitativa do constructo que são: garantia social; dominância; persuasão; autoconfiança; 

otimismo; resiliência; valor; intrepidez e tolerância à incerteza.  

De outro modo, Miller et al. (2020) buscaram associações entre ousadia, autoestima e 

narcisismo. Os achados do estudo mostraram que a ousadia não estava relacionada ao 

comportamento antissocial e agressividade da psicopatia, assim como não apresentou relação 

com o narcisismo. Em estudo recente, Rogeri et al. (2020) desenvolveram um método de 

cálculo para mensuração da ousadia. Os autores direcionaram sua pesquisa para medir a ousadia 

em atores de negócios, tais como empresários e empreendedores. Utilizaram-se das premissas 

de Eysenck e Wilson (1975) sobre fatores genéticos como determinantes da personalidade. Os 

autores desenvolveram o modelo hierárquico de característica-fator para medir traços da 

personalidade. Rogeri et al. (2020) elencam traços em 10 perguntas utilizando-se da escala de 

tipo Likert com cinco diferenciais semânticos (BOLDNESS CALCULATOR, 2021). O estudo 

foi desenvolvido utilizando-se o método Design Science Research que resultou em um artefato 

de software para calcular o grau de ousadia em indivíduos da área de negócios. 

 

3 Procedimentos Metodológicos  

 

Nesta pesquisa utilizou-se o método bibliométrico, definido por Lopes et al. (2012) e 

Araújo (2006) como uma técnica quantitativa e estatística para medir índices de produção e 

disseminação do conhecimento. Estudos bibliométricos podem incluir a medição da 

produtividade de cientistas, utilizando-se da lei de Lotka (1926), deduzindo que uma larga 

proporção da literatura científica é produzida por um pequeno número de autores. A lei de 

dispersão do conhecimento científico de Bradford (1934), que enuncia a concentração de 



 

 

publicações em um núcleo de periódicos mais particularmente devotados ao tema e o modelo 

de distribuição e frequência de palavras num texto de Zipf (1949), que menciona haver um 

pequeno número de palavras que é usado frequentemente (Araújo, 2006).  

Os indicadores bibliométricos analisados nesta pesquisa foram: qualidade científica 

(periódicos); atividade científica (número de publicações por autor) e associações temáticas 

(autores mais citados na amostra selecionada). Esses indicadores podem fornecer ajuda, como: 

pistas sobre a investigação do um determinado tema, as mudanças de orientação que o assunto 

possa ter sofrido ao longo do tempo e a evolução de um autor, entre outros (Lopes et al., 2012).  

O método ProKnow-C aplicado nesta pesquisa foi desenvolvido pelo Laboratório 

Multicritério de Apoio à Decisão (MCDA) da Universidade Federal de Santa Catarina, com o 

objetivo de sistematizar o processo de busca e seleção de pesquisas científicas. Consiste em 

auxiliar o pesquisador a esclarecer sua visão sobre a intersecção de duas áreas do conhecimento, 

que recebem o nome de eixos, para cada eixo são selecionadas palavras-chave que possam 

representá-lo. A intersecção dos eixos representados pelas palavras-chave corresponde ao tema 

representado pelo pesquisador (Figura 1). De posse da expressão boleana, o pesquisador 

seleciona as bases de dados mais alinhadas com seus eixos de pesquisa ou área do conhecimento 

e procede com a seleção do portfólio (Fontana, 2020).  

 

Figura 1. Construção da expressão booleana 
Fonte: adaptado de Fontana (2020). 

 

Para a validação da aderência das palavras-chave (PCs), o método ProKnow-C sugere 

que sejam selecionados dois artigos do portfólio bruto obtido, cujo título indique a adequação 

do documento com o assunto de pesquisa. Caso não haja alinhamento das palavras ou existam 

outras PCs mais adequadas, recomenda-se voltar à primeira etapa: seleção das palavras-chave 

e refazer o banco de artigos brutos (Vilela, 2012). Nesta pesquisa, foram realizadas duas buscas 

para validação da expressão booleana, na primeira busca foram utilizadas as palavras 

("boldness" AND "entrepreneurship”), na segunda ("audca*" OR “entr*”), após a análise, foi 

realizada a busca definitiva utilizando a expressão da Figura 1. O resultado da busca inicial foi 

de 273 resultados 181 Scopus e 92 Web of Science sem a utilização de nenhum filtro apenas 

para que contivesse a expressão booleana no título, Abstract ou em palavras-chave.  

 

Tabela 1. Filtragem dos dados da pesquisa 

Filtro aplicado Base analisada Não Aderentes ao filtro Restante 

Duplicidade  273 59 214 

Tipos de pesquisa 214 105 109 

Análise do título  109 71 38 

Análise do Resumo 38 17 21 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Foi aplicado o refinamento de exclusão dos artigos duplicados, em seguida, foi realizada 

a seleção por tipo de publicação, selecionando-se para inclusão apenas artigos científicos, 



 

 

restando 109 pesquisas. O próximo passo foi a análise do título, realizada em conjunto por, pelo 

menos dois pesquisadores. Os 38 artigos remanescentes na base passaram por uma análise dos 

resumos, em conjunto por, pelo menos dois pesquisadores. Tendo sido selecionados apenas os 

artigos que traziam os termos ousadia//audácia como traços de personalidade ou de 

comportamento, resultando em 21 pesquisas.  

Na sequência, uma análise quantitativa/bibliométrica foi realizada nos 21 artigos 

incluídos. Na quantificação dos indicadores: periódicos, publicações, autores, citações, os 

dados não se apresentaram relevantes (Tabela 2). Diante desse resultado, foi aplicada uma 

análise bibliométrica nas 109 pesquisas do tipo artigo, com o objetivo de identificar indicadores. 

Nesta análise foi utilizado o pacote Bibliometrix, uma ferramenta-R para análise e mapeamento 

científico de código aberto disponibilizada no site biblimetrix.org. 

 

Tabela 2. Informações gerais da base Bibliometrix – R composta por 109 artigos.  
Descrição  Resultado 

Média de publicação por ano  10,4 

Média de citações 25,39 

Autores 251 

Documentos com mais de um autor 206 

Média de autores por documento 2,3 

Fonte: dados da pesquisa.  

  

 Com base nos dados da Tabela 3, pode-se observar que há mais do que um documento 

por autor, mais de uma publicação por periódico, sendo assim, há possibilidade de encontrar 

indicadores relevantes.  

 

3.3 Revisão sistemática da literatura 

 

Uma revisão de literatura busca resumir e integrar o conhecimento existente sobre algum 

tópico (Kraus, Breier & Dasí-Rodriguez, 2020). A revisão sistemática consiste em “um método 

de investigação científica com um processo rigoroso e explícito para identificar, selecionar, 

coletar dados, analisar e descrever as contribuições relevantes a pesquisa” (Farenhof & 

Fernandes, 2016). Neste estudo, a revisão buscou identificar as contribuições sobre os temas 

audácia e ousadia no campo do Empreendedorismo.  

Seguindo recomendações de Kraus et al., (2020), foram selecionados somente artigos 

científicos, o que assegura, conforme as autoras, maior rigor e transparência. Salientam 

Farenhof e Fernandes (2016) que a revisão sistemática apresenta alguns critérios e rigor, por 

exemplo, a necessidade de dois ou mais pesquisadores lerem os artigos e discutirem quais 

entram ou não no portfólio. Além disso, eles apontam a necessidade de um protocolo de 

pesquisas que assegure o rigor da revisão. Nesta pesquisa, dois pesquisadores tomaram a 

decisão de quais artigos estavam em conformidade com a pesquisa e seriam inseridos na revisão 

sistemática. Esse processo ocorreu após três rodadas de análises e discussões, com base na 

leitura dos títulos, palavras chave e resumos. Foram selecionados vinte e um artigos que 

apresentaram aderência a este trabalho. Após a leitura, análise, compilamento e avaliação dos 

artigos selecionados por, pelo menos, dois pesquisadores, (Farenhof & Fernandes, 2016), estes 

foram classificados em categorias, com base na finalidade que o tema ousadia/audácia se 

enquadrava na publicação.    

4 Discussão dos resultados   

 



 

 

Esta seção está fragmentada em três partes. Descreve inicialmente a análise quantitativa 

em dois momentos: primeira análise dos 21 resultados após a filtragem; segunda análise das 

109 pesquisas do tipo artigo, seguida da análise qualitativa.  

A etapa da leitura dos resumos resultou na seleção de pesquisas que continham menções 

sobre comportamento ousado, envolvendo empresas, países, pessoas. Nas 21 pesquisas 

analisadas não se repetiram autores e periódicos.  Com os resultados obtidos, o indicador da lei 

de Lokta, que deduz uma larga proporção da literatura ser produzida por um pequeno número 

de autores, não foi atingido.  Assim como, a lei de dispersão do conhecimento científico de 

Bradford (1934), que enuncia a concentração de publicações em um núcleo de periódicos mais 

particularmente devotados ao tema. Ambos indicadores não foram atingidos, o que denota que 

o tema não apresenta um contorno que evidencie uma discussão no campo.  

Na análise das 109 pesquisas do tipo artigo, 21 delas foram publicadas em periódicos, 

sendo que foram identificados 10 periódicos.  O periódico com três publicações foi Emerald 

Emerging Markets Case Studies, com ISSN 2045-0621, que tem como objetivo publicar estudos 

de caso de ensino, é especialista em pesquisa de casos sobre mercados emergentes e economias 

em desenvolvimento, inclui nas suas temáticas o empreendedorismo. Foram encontrados 9 

periódicos com duas publicações cada. Nesta análise, a lei de dispersão do conhecimento 

científico de Bradford (1934) se torna mais visível, sendo 20% das publicações estão 

concentradas em 10% dos periódicos.  Dentre os cinco mais impactantes, três deles apresentam 

um número de duas publicações cada, que são:  California Management Review; Comparative 

Political Studies; Cultural Studies (Figura 2). Atendendo a lei de dispersão do conhecimento 

científico de Bradford (1934), que enuncia a concentração de publicações em um núcleo de 

periódicos mais particularmente devotados ao tema.  

 
Figura 2. H index dos periódicos.  
Fonte: Dados da pesquisa 

  

Dentre os autores identificados nos artigos, oito deles se repetem, com um número de 

duas publicações cada. Entre estes, 15 estão situados nos Estados Unidos da América, seguido 

do Reino Unido e Brasil, esses dados apontam para uma atividade científica (número de 

publicações por autor), direcionada a oito autores e três países. Quanto à produção ao longo do 

tempo, visualiza-se uma dispersão de autores e um crescimento no número de publicações após 

o ano de 2013 até 2021, como pode ser visto na Figura 3.  

 



 

 

  
Figura 3. Dados referentes a autores. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto ao indicador referente a associações temáticas (autores mais citados na amostra 

selecionada), observa-se uma concentração em torno de dois autores e um país (Figura 4).  
 

     
Figura 4.  Indicadores referente citações. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Figura 6 apresenta a contagem de palavras mais encontradas nos resumos e títulos. Esse 

indicador é referente ao modelo de distribuição e frequência de palavras num texto, de Zipf 

(1949).  As palavras mais encontradas remetem ao tema Empreendedorismo, seguida de 

pesquisa, empreendedores. As palavras bold e audacy aparecem na sequência, sendo que o 

termo mais utilizado é ousadia (bold).  

 
Figura 6.  Palavras mais encontradas no título e resumo. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na primeira análise aplicada a 21 pesquisas, não foram encontrados indicadores  

bibliométricos relevantes para fornecer pistas à investigação do tema, bem como evidenciar as 

mudanças de orientação ao longo do tempo, além de autores em destaque. Por sua vez, na 

análise da base completa de 109 artigos, sem filtragem, foram encontrados dados relevantes 



 

 

para direcionar pesquisadores quanto a periódicos(três) e autores (oito), países (três), palavras 

(oito), assim como a evolução dos estudos no tempo (2013-2021).  

 

4.3 Análise qualitativa dos artigos: Ousadia, Audácia e Empreendedorismo  

 

Esta etapa teve como objetivo identificar gaps de pesquisa e sugerir agendar para 

pesquisas futuras (Kraus, Mahto & Walsh, 2020). Inicialmente, no entanto, foi preciso conhecer 

os estudos. Foram lidos 21 artigos nessa etapa e classificados em quatro categorias: ousadia e 

minorias, risco e investimentos, características de personalidade e variações culturais. Na 

primeira categoria, foram classificados os artigos que traziam audácia ou ousadia na discussão 

de minorias, como imigrantes e mulheres empreendedoras. Na segunda categoria, risco e 

investimentos, foram incluídos os artigos que traziam os temas associados a decisões de risco 

ou investimentos. Na terceira categoria, características de personalidade, foram inseridos 

artigos que discutiam traços de personalidade ou características de empreendedores. Por fim, 

na categoria variações culturais foram incluídos os artigos que descreviam pesquisas 

comparativas, incluindo a ousadia entre diferentes culturas.  

  

4.3.1 Ousadia e Minorias 

 

Uma vertente dos estudos identificados na literatura apresenta abordagem sobre minorias, 

entre estes imigrantes e mulheres empreendedoras. Nesta vertente foram classificados quatro 

estudos, um publicado em 2008, dois em 2011 e um em 2018, que são comentados na sequência.  

O termo bold foi empregado por Tan (2008), em estudo que comparou homens e mulheres 

empreendedores em relação à tomada de decisões. Na comparação, os resultados mostraram 

que mulheres são influenciadas pelos mesmos fatores para tomada de decisão do que os homens, 

mas apresentaram algumas similaridades, como o fato de assumirem mais riscos e fazerem 

movimentos mais ousados em direção a retornos buscados e vantagens comparativas.    

Em seguida, o estudo de Bates (2011) apresenta uma discussão sobre as dificuldades de 

inserção de imigrantes (coreanos, chineses, latino americanos) para se estabelecerem nos 

Estados Unidos. O autor comenta como os imigrantes optam por se tornarem empreendedores 

de si mesmos. Para desempenhar esse papel, eles lidam com muitas adversidades culturais e 

políticas e empregam comportamentos ousados.  

Outro estudo, de Wee e Brooks (2011), discute a disseminação da cultura empreendedora, 

que valoriza qualidades como: autoconfiança, responsabilidade pessoal, ousadia e propensão 

ao risco. Os autores salientam que essas virtudes preconizadas apresentam o trabalho como não 

sendo um constrangimento para o indivíduo, mas em vez disso, como uma oportunidade para a 

autorrealização. Contudo, o tipo de self que é imaginado na cultura empreendedora é um self 

masculino, sendo que as mulheres precisam lidar com essa vertente.  

Também com foco de análise em empreendedoras, MacAdama et al. (2018) trazem o 

termo bold no título e focam em empreendedoras digitais em países emergentes, estudando seis 

narrativas de empresárias digitais na Arábia Saudita. Os autores utilizam o conceito de vazios 

institucionais como lente teórica, pois salientam que economias emergentes geralmente 

carecem de um quadro institucional bem desenvolvido. Eles argumentam que o 

empreendedorismo digital facilita a navegação e a ponte de espaços socioculturais 

institucionais, mas também oferece oportunidades para os empresários direta e indiretamente 

alterar o contexto institucional existente.  

De modo sucinto, pode se observar que ousadia e/ou audácia não são eixos centrais das 

discussões nos trabalhos, mas trazem implicitamente nas discussões a presença dessas 



 

 

características como traços de cultura e do comportamento empreendedor. Esses estudos 

buscam, de forma indireta, demonstrar como as minorias utilizam audácia e ousadia como 

recurso para empoderamento no exercício do papel empreendedor.   

 

4.3.2 Ousadia, Risco e Investimentos 

 

Ousadia e audácia foram discutidas como características associadas a comportamentos de 

risco e de investimentos. Nesta categoria, foram inseridos quatro artigos, sendo o primeiro 

publicado no ano de 2004 e o restante em anos mais recentes.  

No artigo mais antigo, de Brocas e Carrillo (2004), os autores investigaram a ousadia em 

relação ao risco e constataram que taxas baixas de juros favorecem empreendedorismo ousado, 

mas podem induzir a erros de entrada. 

O estudo de Dibrova (2015) teve como foco de análise anjos investidores, os quais o autor 

considera como sendo profissionais ousados. Ele salienta que há vários prós e contra 

investidores anjos, bem como ameaças e fraquezas, que não deveriam ser subestimadas. Uma 

das ameaças que foi identificada, segundo o autor, diz respeito ao engajamento de anjos 

investidores. Mesmo que investidores anjos sejam vistos em alguns casos como a única ou 

melhor possibilidade para desenvolver uma ideia de negócios, eles também forçam o 

empreendedor a aceitar trocas que eles não querem para o projeto.   

Ainda em 2015, Baucus e Mitteness estudaram empreendedores que criaram “Ponzi” 

empreendimentos, os quais eles caracterizam como negócios que continuamente trazem novos 

investidores a fim de usar o dinheiro deles para pagar retornos dos investimentos anteriores. 

Eles buscaram demonstrar a facilidade, criatividade, audácia com que esses empreendedores 

ilegais operam. Exemplos de ponzi empreendedores mostram como eles podem, facilmente, 

contornar as salvaguardas alegadas para proteger os investidores: rastreio por parte da multidão, 

requisitos de transparência e documentação, relatórios de auditoria independentes e retenção de 

fundos até atingir o objetivo financeiro do empreendimento. 

Manning e Bejarano (2016) estudaram campanhas de crowfunding. Eles mostram como 

os projetos para empreendimentos de longo prazo são alimentados por ideias iniciais criativas 

e uma visão ousada, convidando o público a "participar da jornada"; como sendo uma 

progressão de realizações, e buscam engajamento do público instrumentalmente para obter 

apoio. A ousadia reside na forma de transmissão das campanhas.  

   

4.3.3 Ousadia como característica de empreendedores e dos negócios 

 

Outro agrupamento de estudos resultou em características de empreendedores e/ou de 

seus negócios. Nesta categoria, foram inseridos estudos que abordaram a ousadia/audácia como 

traços de comportamento de empreendedores e de estratégias de negócios. Esta foi a categoria 

que maior número de estudos abrangeu, sendo dez estudos.  

Com relação à ousadia/audácia em organizações, o primeiro estudo, de Antoncic e Hirisch 

(2001), aborda as dimensões de novos negócios e aponta quatro características: a primeira é a 

entrada em um mercado ou produto. A segunda é a dimensão inovativa, que se refere a criação 

de novos produtos ou mercados, serviços e tecnologias. A terceira é a dimensão de auto 

renovação, enfatizando a estratégia de reformulação, reorganização e mudança organizacional. 

Finalmente, a dimensão proatividade reflete a orientação da gestão máxima em buscar melhoria 

da competitividade e inclui iniciativa e tomada de risco, e competitividade agressiva e ousadia. 

O segundo estudo, de Vanevenhoven (2013) destaca que a recente crise econômica global 



 

 

aumentou a demanda por ações ousadas por parte das organizações. Se essas organizações 

falham em responder apropriadamente, empreendedores irão desenvolver novos soluções para 

as necessidades complexas e dinâmicas do mercado. Ele discute uma abordagem voltada para 

este propósito. Ainda com relação à ousadia em nível organizacional, Njorose et al. (2020) 

estudaram orientação empreendedora a partir das dimensões do constructo (proatividade, risco 

e inovação) e a abordagem da competição em hotéis e apontaram ousadia e riscos na tomada de 

decisão. Eles constataram que hotéis focam em proatividade e em assumir riscos, mas atribuem 

menor ênfase na velocidade de ações dos concorrentes.  

No tocante ao uso do termo ousadia como características de empreendedores, Ferrel 

(2004) emprega o termo ousadia para descrever a biografia de um empresário que atuava no 

setor de Tabaco, cuja história está descrita no livro que ele resenhou. Ele destaca as conquistas 

que o empresário fez ao longo dos anos. Em âmbito internacional, Vance et al. (2017) exploram 

o termo audácia em empreendedores expatriados. Ao estudar a trajetória de carreira, as 

motivações e desafios de 27 expatriados empreendedores, os autores classificaram o 

comportamento deles como sendo ousados e criativos. Em um estudo com empresários 

muçulmanos da Malásia, Sahad et al. (2018) buscaram descobrir os segredos do sucesso dos 

negócios deles. O estudo qualitativo identificou cinco fatores que determinaram o sucesso dos 

negócios dos empreendedores malaios selecionados: eles foram persistentes em pedir ajuda de 

Allah, eles se esforçaram para ser empresários acessíveis, e eles cultivaram virtudes 

empresariais positivas, como ter uma personalidade honrosa, ser criativo, e inovador, bem como 

ser ousado em sua estratégia de marketing. Os autores salientam que o estudo pode incentivar 

a consciência entre os empresários muçulmanos sobre a importância da gestão de um negócio 

em conformidade com as leis islâmicas. Em outro contexto, Soares et al (2019) identificaram a 

audácia no comportamento de Micro empreendedores individuais (MEI) no Brasil. Ao estudar 

características de MEI em Roraima, os autores entrevistaram doze profissionais, divididos em 

três categorias: analistas do SEBRAE, MEIs e contadores e concluíram que os MEIs apresentam 

como características: detecção de oportunidade, sociabilidade, inovação, assunção de riscos 

calculados, persistência, além de determinação, audácia e busca por informações.   

Outros estudos estão associados a características individuais, porém com foco na 

compreensão da audácia ou ousadia. Por exemplo, o estudo descritivo de Basinska e Dåderman 

(2018) explora a relação entre audácia e autoconhecimento, sendo que a audácia se mostrou 

significativamente correlacionada com o autoconhecimento. No primeiro modelo que os 

autores apresentam a influência positiva, a relação entre audácia e autoconhecimento foi 

mediada pela jovialidade e pela autoconfiança. No segundo modelo a relação não foi mediada 

pela solicitude. Do mesmo modo, Rogeri, Meireles, Sanches, Ferreira e Marietto (2020) 

avançam na discussão da compreensão do fenômeno, por meio da proposta de uma escala para 

mensuração de ousadia, a partir da discussão da Boldness Calculator, um instrumento de 

Design disponível em linha. O modelo abrange três dimensões: redução da entropia (visão de 

sintaxe), formando significado (visão de representação) e alcançar a viabilidade (visão de 

adaptação). 

Por fim, um estudo crítico aborda o comportamento audacioso de empreendedores. Trata-

se do estudo de Christiaens (2019), que recorre a Foucault e argumenta que o neoliberalismo 

estimula a discussão de empresários de si mesmos. Para Christaens (2019), a subjetividade 

neoliberal, apontada por Foucault, obscurece um lado não-calculista, mais audacioso da 

subjetividade neoliberal. A subjetivação neoliberal, para o autor, reflete a geração de uma 

multiplicidade de modos como os empresários se relacionam consigo mesmos e com o mercado.  

 

4.3.4 Variações culturais 



 

 

 

Dois estudos abordam a ousadia/audácia de forma comparativa em diferentes culturas. 

Com base em dados do estudo do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Lopes et al (2018) 

comparam características empreendedoras de empreendedores do leste europeu com os latino 

americanos. Eles identificaram que, durante o ano de 2015, a população demonstrou 

características empresariais mais ousadas na América Latina do que no Leste Europeu, no 

entanto, analisando estatisticamente um conjunto de variáveis indicadas pelo modelo, os países 

do Leste Europeu apresentaram um valor médio mais elevado do que os países da América 

Latina.  

O último estudo foca a cultura empreendedora em um país específico. Estudando a cultura 

empreendedora da Bulgária, Nikolova e Valentina (2020) identificaram as seguintes dimensões: 

independência, elevada renda, tomada de risco, criatividade e ousadia.  

 

 5 Análise e Sugestão de Estudos Futuros 

 

O resultado da busca inicial de publicações sobre os temas ousadia e audácia, associadas 

a empreendedorismo totalizou 273 resultados, em duas bases de dados utilizadas nesta pesquisa, 

tendo sido selecionados 109 artigos, pois os demais se classificaram como livros e eventos. 

Após refinamentos, foram selecionados 21 artigos para análise qualitativa e quantitativa. Na 

primeira análise quantitativa, dos 21 resultantes dos filtros, não foram encontrados indicadores 

como: periódicos, autores e locais com destaque sobre o tema que poderiam auxiliar 

pesquisadores. Sendo assim, foi aplicada uma nova quantificação sobre os 109 artigos, nesta 

segunda análise foram encontrados como indicadores sobre o tema: três periódicos, oito autores, 

três países, oito palavras-chave e evolução de 2013-2021.  

Em seguida, uma análise qualitativa foi realizada com 21 artigos, e possibilitou visualizar 

a amplitude de situações nas quais os temas audácia e ousadias têm sido debatidos no 

empreendedorismo. Ao iniciar por minorias empreendedoras, avançando para comportamentos 

de riscos associados a investimentos, abrangendo também o nível das organizações, a ousadia 

é discutida não apenas em relação ao comportamento de empreendedores, atestando a 

importância dessas características para o campo de estudos.    

Audácia e ousadia figuram como recurso para minorias, mulheres empreendedoras e 

imigrantes empreendedores (Bates, 2011; Tan, 2008; MacAdama et al., 2018; Wee & Brooks, 

2011). Por exemplo, MacAdama et al. (2018) estudaram mulheres empreendedoras em um 

ambiente culturalmente hostil e um setor onde elas têm pouca inserção, que é o 

empreendedorismo digital, e a ousadia aparece como um comportamento resposta para atuação 

nesse contexto.  

A vertente do risco e investimentos explora a audácia e ousadia em diferentes ângulos. 

Por exemplo, em relação a taxas de juros e fomento ao empreendedorismo (Brocas & Carrillo, 

2004), no comportamento de anjos investidores (Dibrova, 2015), junto a empreendedores 

ilegais (“ponzi”) (Baucus & Mitteness, 2015) e em campanhas de crowfunding (Manning & 

Bejarano, 2016).  

Como características da ação de organizações, os estudos de Antoncic e Hirisch (2001) e   

de Vanevenhoven (2013) salientam a importância da audácia no comportamento de 

organizações, para fazer face à dinâmica de mercado. Também o estudo de Njorose et al. (2020) 

aborda a ousadia no comportamento de organizações do setor hoteleiro.  Em nível individual, 

estudos identificaram ousadia e audácia no comportamento de empreendedores em diversos 

contextos: no setor de tabaco (Ferrel, 2004), junto a expatriados (Vance et al., 2017), na Malásia 



 

 

(Sahad et al., 2018) e no Brasil (Soares et al. 2019). Outros estudos avançam na compreensão 

do fenômeno. Por exemplo, Basinska e Dåderman (2018) demonstraram a relação entre audácia 

e autoconhecimento e Rogeri et al. (2020) propõem uma escala para mensuração de ousadia. 

Outro estudo, de Christiaens (2019) traz uma perspectiva crítica sobre audácia de 

empreendedores.  

Apesar da extensa gama de situações nas quais o assunto vem sendo discutido, os dados 

da pesquisa mostraram que apenas dois artigos tem a audácia ou ousadia como tema central, 

sendo os de Basinska e Dåderman (2018) e Rogeri et al. (2020). Os resultados mostram, com 

isso, que existe um campo de estudos a ser explorado, a fim de explicar ousadia e audácia no 

campo do Empreendedorismo. 

Os estudos publicados não são suficientes para compreender, por exemplo, como 

empreendedores utilizam ousadia para os propósitos de seus negócios? Quais são as 

consequências dessas ações ousadas para empreendedores, para seus negócios e para o entorno? 

Audácia e ousadia são traços relacionados à aspectos patológicos ou são virtudes da 

personalidade empreendedora? Ou seja, a audácia/ousadia, enquanto comportamento corajoso 

e destemido, traria que tipos de consequências para empreendedores, para os negócios deles e 

para o entorno?  

Ademais, estudos futuros podem explorar as fronteiras entre ousadia e atrevimento no 

comportamento de empreendedores. O que distingue ousadia e atrevimento na ação 

empreendedora? Quais os limites entre ousadia e atrevimento na atitude de empreendedores? 

Em que circunstâncias, além das evidenciadas nesta pesquisa (risco, minorias), empreendedores 

e empresas utilizam e valorizam comportamentos ousados e atrevidos?  Estão esses 

comportamentos associados a confiança e destemor, como evidenciado na literatura?  

Outro aspecto que os estudos não responderam é se, à medida que o empreendimento 

cresceria aumentaria o empoderamento de empresas e empreendedores e com isso a ousadia e 

a audácia seriam maiores? Respostas a essas questões mostram-se relevantes na medida em que, 

nem sempre a energia criativa que move empreendedores audaciosos apresenta resultados 

construtivos (Kets de Vries, 1985). Além disso, como empreendedores precisam apresentar 

comportamentos pró ativos a fim de identificar oportunidades de negócios (Baron & Shane, 

2007), eles precisam de certa dose de ousadia.   
 

6 Considerações Finais 

  

Esta pesquisa teve como objetivo identificar e compreender como os temas ousadia e 

audácia têm sido discutidos em pesquisas no campo do empreendedorismo. Por meio da análise 

quantitativa de 109 artigos científicos, identificados em duas bases de dados, constatou-se que 

três periódicos concentram as publicações, distribuídas em oito autores e lideradas por três 

países. A evolução das publicações se deu no período de 2013 a 2021. Ademais, a revisão da 

literatura com 21 artigos que apresentaram maior aderência ao estudo demonstrou que os 

estudos se agruparam em quatro tópicos: risco e investimentos, minorias, estudos culturais e 

característica de empreendedores e de empresas.    

Os resultados demonstraram que há um campo de estudos a ser explorado, com foco nos 

tópicos audácia e ousadia, uma vez que foram identificados apenas dois estudos que tinham 

como foco principal a discussão do tema, embora os temas ousadia e audácia tenham sido 

identificados e analisados em 109 publicações e em 21 com maior aderência ao campo do 

Empreendedorismo.   

Para estudos futuros, um leque de possibilidades foi listado no quinto tópico, instigando 

pesquisadores a explorar o tema e a propiciar melhor compreensão do que configuraria, em 



 

 

maior profundidade, um comportamento ousado ou audacioso de empreendedores e de 

pequenos negócios e quais consequências eles trazem para empreendedores, para os negócios 

deles e para o entorno.  

Esta pesquisa, ao evidenciar os aspectos associados a ousadia/audácia em estudos no 

campo do empreendedorismo, apresenta uma contribuição teórica, na medida em que possibilita 

ampliar a compreensão do comportamento de empreendedores e de organizações. Como 

contribuição prática, o estudo elucida os contextos nos quais esses temas audácia e 

empreendedorismo têm sido discutidos, além de apontar lacunas teóricas que podem instigar 

pesquisadores do campo de Empreendedorismo a explorar os temas audácia e ousadia.  

Para estudos futuros sugere-se ampliar as bases de dados, incluindo também PubMed que 

poderá apresentar maior qualidade e resultados mais direcionados, uma vez que essa foi uma 

limitação da pesquisa, pois o número de estudos identificados ficou restrito aos analisados e, 

para uma revisão da literatura, seria mais interessante averiguar se há outras bases que 

publicaram sobre essas temáticas em conjunto.   
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Resumo: O objetivo deste artigo é identificar como a literatura conceitua a paixão 

empreendedora, e quais teorias são utilizadas para relacioná-las ao comportamento 

empreendedor, mapeando as principais evidências das pesquisas, os conceitos chave, e o que 

já foi produzido na busca de síntese do conhecimento. Metodologia: A fim de mapear a 

literatura existente, adotou-se um projeto sistematizado de revisão de escopo, com busca nas 

bases de dados Web of Science e Scopus, e o relatório da revisão foi elaborado seguindo o 

protocolo (Prisma-SCR), proposto por Tricco et al. (2018). Achados: Este estudo identificou 

algumas evidências tais como: emoções são antecedentes para a motivação empreendedora, e 

empreendedores que são apaixonados por seus empreendimentos são mais propensos a 

perseverar e ter uma chance maior de sucesso. Originalidade e Valor: A originalidade deste 

trabalho está no fato de ser a primeira revisão de escopo realizada sobre paixão empreendedora, 

um construto que merece ser investigado por sua influência em resultados positivos no campo 

do empreendedorismo.   

Palavras Chaves: Empreendedorismo, emoções, paixão empreendedora, comportamento.  

Tipo de Paper: Scoping Review. 

 

1. Introdução 

 

 Investigações no campo do conhecimento científico do empreendedorismo têm se 

direcionado para investigar o papel das emoções no empreendedorismo, principalmente após o 

estudo de Baron (2008), que demonstrou que os sentimentos/afetos influenciam tanto o 

comportamento quanto a cognição dos indivíduos no processo empreendedor. Por muito 

tempo, estudiosos negligenciaram o papel das emoções nos estudos organizacionais, ignorando 

que o comportamento nas organizações é intrinsecamente impulsionado pelas reações 

emocionas das pessoas que a compõe (Newman, et al. 2019). 

 À medida que surgem mais estudos sobre as influência das emoções no 

empreendedorismo, a paixão empreendedora tem florescido como tema emergente (Murnieks 

et al., 2016), e os poucos estudos existente indicam que este sentimento envolve emoções 

positivas intensas e uma conexão de identidade significativa, sendo central para a experiência 

empreendedora e os resultados relacionados ao empreendimento (Cardon, 2008; Cardon et al., 

2005; Cardon, Glauser, & Murnieks, 2017; Cardon & Kirk, 2015; Cardon, Post, & Forster, 

2017; Cardon & Stevens, 2009).  

 Pesquisadores e profissionais invocaram a paixão para explicar comportamentos 

empreendedores que desafiam as explicações baseadas na razão, como correr riscos não 

convencionais, intensidade incomum de foco e crença inabalável em um sonho (Cardon et al., 

2009), o que demonstra que o empreendedorismo pode ser considerado misterioso e 

imprevisível, sendo influenciado por muitos fatores emocionais irracionais (Lu, Shan, & Chen, 

2016). Embora a literatura da psicologia social tenha examinado os efeitos dos aspectos 

cognitivos e afetivos das identidades sociais, o campo do conhecimento sobre os ambientes 

organizacionais adotou uma abordagem predominantemente cognitiva (Ruskin, Seymour, & 



 

 

Webster, 2016), sendo considerada uma lacuna na área de estudos sobre empreendedorismo 

por investigar a cognição independente da afetividade (Nassif, 2014). 

 A justificativa deste estudo se dá, principalmente, pela necessidade de ampliar 

compreensões sobre como a literatura retrata “paixão empreendedora”, construto associado ao 

forte sentimento de realizar qualquer tarefa que os indivíduos gostem de realizar com plena 

energia dentro do contexto em que estão inseridos (Cardon & Kirk, 2015). Além disso, não foi 

encontrada nenhuma revisão de escopo sobre o tema paixão empreendedora nas bases 

pesquisadas, Web of Science e Scopus, e somente duas revisões sistemáticas, porém não 

consideradas atuais (Newman et al., 2019, e Lu et al., 2016) . Sendo assim, uma revisão de 

escopo é importante para verificar possíveis lacunas existentes sobre determinado construto, 

possibilitando também auxiliar na elaboração de pesquisas futuras. Esta pesquisa se justifica, 

ainda, devido ao fato de que os aspectos afetivos e cognitivos podem exercer influências de 

forma simultânea, sendo necessário analisar os dois aspectos conjuntamente para compreender 

o comportamento empreendedor, uma vez que são responsáveis por impactar o processo de 

sobrevivência ou de mortalidade dos negócios empreendedores (Nassif, 2014). Nesse sentido, 

este estudo tem como objetivo identificar o que se sabe na literatura sobre a influência da paixão 

empreendedora no processo empreendedor, mapeando as principais evidências das pesquisas, 

os conceitos chave, e o que já foi produzido na busca de síntese do conhecimento.  

 O comportamento empreendedor, além de aspectos cognitivos, pode sofrer influência 

de elementos emocionais. A partir disso, o estudo pode contribuir para ampliar a fronteira do 

conhecimento, principalmente no que se refere à paixão empreendedora, construto considerado 

relevante para a criação e desenvolvimento de negócios. Ademais, a contribuição com o 

desenvolvimento desta revisão consiste em buscar uma maior conceituação do construto 

paixão, pois costuma ser confundida, muitas vezes, com outros sentimentos (Cardon et al., 

2009). Espera-se, portanto, apresentar contribuições teóricas ao conceituar a paixão com a 

construção de um arcabouço teórico no campo das Ciências Sociais Aplicadas, especialmente 

no campo do empreendedorismo. 

 Para o desenvolvimento deste estudo, adota-se um projeto sistematizado de revisão de 

escopo, com busca nas bases de dados Web of Science e Scopus. O relatório que inspirou esta 

revisão foi elaborado seguindo o protocolo (Prisma-SCR), proposto por Tricco et al. (2018), e 

isto justifica a organização incomum dos tópicos mediante a seguinte sequência, após esta 

introdução: método, resultados, discussões e considerações finais – diferentemente da 

organização tradicional dos artigos que apresentam um referencial teórico.  

 

2. Método 

 

2.1 Design do estudo – questão de pesquisa  

 

Como o propósito deste artigo é reconhecer as evidências, conceitos e síntese do que 

foi produzido nos estudos que investigaram as emoções, em especial a paixão empreendedora, 

identificada como (PE), adotou-se como método de pesquisa a revisão de escopo, que diferente 

de uma revisão sistemática, é aplicável quando se pretende reconhecer as evidências produzidas 

sobre um determinado campo do conhecimento (Arksey & O’Malley, 2005; Levac, Colquhoun, 

& O’Brien, 2010).  

 A revisão de escopo não deixa de ser uma revisão de literatura, mas com algumas 

distinções importantes. De forma sistemática, a revisão de escopo analisa a literatura de um 

ponto de vista de relevância, em vez de avaliar a qualidade da pesquisa (Munn et al., 2018). 

Isso aborda a natureza exploratória de uma revisão de escopo. Conforme orientações de Arksey 

e O’Malley (2005), a revisão de escopo atende uma sequência de elaboração, sendo: (i) 

identificação da questão de pesquisa; (ii) seleção dos estudos; (iii) Mapeamento dos dados; e 



 

 

(iv) comparação e relato dos resultados (Arksey & O’Malley, 2005).  

 Seguindo a sequência proposta, mas em busca de aprimorar e orientar a elaboração do 

relatório desta revisão, adotou-se o checklist do protocolo Scoping Reviews (PRISMA-ScR), 

composto por 22 itens, divididos nos capítulos obrigatórios do relatório de revisão: Título, 

Resumo, Introdução, Método, Resultados, Discussão e Financiamento (Tricco et al., 2018), que 

é considerada uma melhora no protocolo de revisões de escopo. Por se tratar de uma pesquisa 

do campo das ciências sociais, o protocolo de revisão PRISMA-ScR não foi registrado, e os 22 

itens do protocolo não serão apresentados isoladamente, foram agrupados em subitens. 

 Primeiramente, elaborou-se a questão da pesquisa: “o que se sabe na literatura existente 

sobre a paixão empreendedora no processo empreendedor? Nesta revisão, a definição de PE 

mais adequada para responder à questão de pesquisa é a que conceitua a paixão empreendedora 

como “estado afetivo intenso de um empreendedor acompanhado por manifestações cognitivas 

e comportamentais de alto valor pessoal” (Chen, Yao, & Kotha, 2009, p. 199). 

 

2.2 Fontes de informações, estratégias de busca e identificação dos estudos 

 

A pesquisa primária da literatura existente foi realizada em duas bases de dados pré-

determinadas: Web of Science e Scopus. Essa escolha se justifica, principalmente, devido a 

essas bases serem as duas maiores de pesquisas em ciências sociais, cujas publicações têm 

qualidade de avaliação por pares, por serem abrangentes, e ainda tem ampla cobertura das 

publicações relacionadas ao empreendedorismo. 

A pesquisa não aplicou nenhum filtro temporal, uma vez que considera todo período de 

existência das bases, com o objetivo de obter o maior corpus de trabalho existente. Este 

procedimento foi realizado no dia 15 de outubro do ano de 2021; e validado em 07 de novembro 

de 2021 – para a identificação de novas produções não descobertas na primeira pesquisa. Esses 

procedimentos atendem as proposições do protocolo PRISMA-Scr, assim como as orientações 

da metodologia de revisão de escopo (Arksey & O’Malley, 2005).  

Para restringir os resultados da pesquisa – com o intuito de contemplar apenas os artigos 

relacionados à questão de pesquisa – adotou-se as expressões booleanas, demonstradas na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Estratégia de busca 

Pergunta de Pesquisa 
Base de 

Dados 
Descritores/Construtos 

Estratégia de 

Busca (strings) 
Campos 

O que se sabe na 

literatura sobre a 

influência das 

emoções, em especial a 

paixão empreendedora 

no processo 

empreendedor? 

Web of 

Science 

Empreendedorismo/Empreendedor 

Emoções 

Paixão Empreendedora 

(“entrepreneur* 

and emotion* and 

“entrepreneur* 

passion”) 

Topics 

Scopus 

Empreendedorismo/Empreendedor 

Emoções 

Paixão Empreendedora 

(“entrepreneur* 

and emotion* and 

“entrepreneur* 

passion”) 

(Title-

Abs-Key) 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 A estratégia de busca utilizada consistiu em usar os descritores identificados em 

português na tabela acima, e recorrer a sua versão em língua inglesa, para lançar nas bases de 

dados desta forma: “entrepreneu*[Topics] and emotion*[Topics] and “entrepreneur* 

passion”[Topics] na Web of Science e “entrepreneu*[Title-Abs-Key] and emotion* [Title-Abs-

Key] and “entrepreneur* passion*[Title-Abs-Key], para que fosse possível capturar toda a 

literatura disponível nas bases de dados pesquisadas, e foi utilizada com o operador booleano 

“and” para que os resultados trouxessem apenas artigos que abordaram o empreendedor ou 



 

 

empreendedorismo com foco no estudo de emoções e abordassem a paixão empreendedora. 

Como os artigos tinham que tratar essas temáticas como assuntos relevantes, e não apenas 

menções isoladas, estes termos foram todos procurados no campo tópicos que envolvem, título, 

resumo e palavras-chave.  

 

2.3 Definição dos critérios de elegibilidade e de inclusão 

 

Os critérios de elegibilidade determinavam que deveriam ser da natureza artigo 

científico, já publicados, não apresentando restrições para o país de publicação; todavia, 

adotou-se como filtro o idioma na língua inglesa, que fossem publicados após revisão por pares, 

sem data determinada – com o intuito de se conhecer tudo que já foi pesquisado, e ainda que 

tivesse relação com a questão de pesquisa. Não houve restrições para o tipo de fonte (journal), 

não se limitando a uma área específica de conhecimento, em busca de maior quantidade de 

evidências, conforme pode ser observado pela Figura 1.  

 

Figura 1 – Processo de Seleção dos Artigos 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

O processo de triagem utilizou o software Zotero, gerenciador de referências 

bibliográficas, que remove arquivos duplicados, e isto foi realizado antes que fossem efetivadas 

as leituras dos títulos, resumos e palavras-chave pelos revisores. Após essa etapa, a 

elegibilidade quanto aos critérios de inclusão foi avaliada com base no título e no resumo, 

levando-se em conta que o objetivo de uma revisão de escopo é descrever amplamente as 

evidências encontradas, não se considerando a avaliação das qualidades das fontes incluídas.  

 Foram rejeitados os estudos que não eram pesquisas publicadas, como: (a) livros; (b) 

papers de conferências; e (c) estudos relativos a formas de abordagens baseadas em resultados, 

diferentes daquelas que incluem a paixão empreendedora como objeto de estudo ou 

conceituação teórica. Portanto, foram incluídos estudos empíricos, não empíricos ou teóricos – 

desde que atendessem aos critérios de inclusão. 
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3. Resultados 

 

Após realizar a leitura de todos os artigos incluídos na amostra selecionada da pesquisa, 

e ainda obedecendo os critérios de inclusão e exclusão, chegou-se aos seguintes artigos que 

foram contemplados para a análise, conforme podem ser observados pela Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Artigos incluídos na revisão  
Ano Autor Título 

2005 Cardon et al. Entrepreneurial passion: The nature of emotions in entrepreneurship 

2009 Cardon & Stevens The discriminant validity of entrepreneurial passion 

2009 Cardon et al. The nature and experience of entrepreneurial passion 

2010 Hayward et al. Beyond hubris: How highly confident entrepreneurs rebound to venture again 

2013 Cardon et al. Measuring entrepreneurial passion: Conceptual foundations and scale validation 

2014 
Drnovšek, Slavec 

& Cardon 

Cultural context, passion and self-efficacy: Do entrepreneurs operate on different 

‘planets’? 

2015 Cardon & Kirk Entrepreneurial Passion as Mediator of the Self-Efficacy to Persistence Relationship 

2016 
Drnovsek, Cardon 

& Patel. 
Direct and Indirect Effects of Passion on Growing Technology Ventures 

2016 Lu et al. Entrepreneurial Passion Definition, Antecedent, Outcome, and Model Building 

2016 Campos 
The role of creativity in mediating the relationship between entrepreneurial passion and 

entrepreneurial alertness 

2016 
Ruskin, Seymour 

& Webster 
Why Create Value for Others? An Exploration of Social Entrepreneurial Motives 

2017 
Cardon, Mitteness 

& Sudek, 

Motivational Cues and Angel Investing: Interactions Among Enthusiasm, Preparedness, 

and Commitment 

2017 Ma, Gu & Liu Entrepreneurs' passion and new venture performance in China 

2017 Campos 
Impact of entrepreneurial passion on entrepreneurial orientation with the mediating role of 

entrepreneurial alertness for technology-based firms in Mexico 

2017 
Cardon, Glauser & 

Murnieks 
Passion for what? Expanding the domains of entrepreneurial passion. 

2019 Farny et al. Volunteer Retention in Prosocial Venturing: The Role of Emotional Connectivity 

2019 Newman et al. Entrepreneurial Passion: A Review, Synthesis, and Agenda for Future Research 

2019 
Li, Makino & 

Jiang 

Does national sentiment affect foreign direct investment, and if so, how? Additional 

evidence 

2019 Santos & Cardon 
What's Love Got to Do With It? Team Entrepreneurial Passion and Performance in New 

Venture Teams 

2020 De Mol et al. 
Entrepreneurial passion diversity in new venture teams: An empirical examination of 

short- and long-term performance implications 

2020 Feng & Chen The Impact of Entrepreneurial Passion on Psychology and Behavior of Entrepreneurs 

2020 Han & Han 
Effect of Entrepreneurial Passion and Positive Emotions on Customer Responses: Mixed 

Methods Approach* 

2020 Karimi The role of entrepreneurial passion in the formation of students' entrepreneurial intentions 

2020 Makino et al. Passion transfer across national borders 

2020 
Schulte & 

Kuckertz 
Passion, performance and concordance in rock “n” roll entrepreneurship 

2021 Bignetti et al. The influence of entrepreneurial passion and creativity on entrepreneurial intentions 

2021 Luu & Nguyen Entrepreneurial passion and a firm's innovation strategies 

2021 Warnick et al. 
Head in the clouds? Cannabis users' creativity in new venture ideation depends on their 

entrepreneurial passion and experience 

2021 Zollo et al. 
Entrepreneurial passion, orientation and behavior: the moderating role of linear and 

nonlinear thinking styles 

2021 Hatak et al. ADHD symptoms, entrepreneurial passion, and entrepreneurial performance 



 

 

2021 Kiani et al. 
Why I persist while others leave? Investigating the path from passion to persistence in 

entrepreneurship 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Os artigos escolhidos para compor o quadro teórico deste estudo analisaram a paixão 

empreendedora em diferentes e variados contextos, cujos resultados estão relatados no decorrer 

dos resultados desta pesquisa.  

 

 

3.1 Emoções no empreendedorismo  

 

 

 Os estudos em administração confirmaram os pressupostos teóricos originados na 

psicologia, sobre a indissociabilidade dos aspectos cognitivos e afetivos ao compreender o 

fenômeno do empreendedorismo. Sendo assim, afetividade e cognição têm origem psíquica e 

devem ser compreendidos como singulares (Cardon & Kirk, 2015). O avanço dos estudos por 

meio da neurociência possibilitou que os processos cognitivos, antes estudados pela psicologia 

e filosofia, destacassem a relação entre a razão e a emoção, que antes era ignorada. Além disso, 

demonstrou que ainda que as emoções não estejam no campo das ações racionais, são elas que 

podem desencadear o processo cognitivo, sobretudo por meio dos sentimentos (Ma et al., 

2020). 

 Assim, os estudos em empreendedorismo passaram a considerar em maior proporção 

os efeitos das cognições e emoções (Campos, 2016), considerando que o afeto é um elemento 

importante no ambiente de negócios, fato que motivou a incorporação dos estudos sobre o afeto 

no campo do empreendedorismo, especialmente em razão de sua influência no processo 

empreendedor, que se deu após o trabalho seminal de Baron (2008).  

Estudar como as emoções influenciam o processo empreendedor é essencial, uma vez 

que o comportamento empreendedor não é impactado somente por padrões cognitivos estáveis, 

mas inclui experiências emocionais de curto prazo. A partir disso, as emoções positivas 

impactam a avaliação de oportunidade positivamente e a exploração negativamente, assim 

como as emoções negativas influenciam negativamente a avaliação de oportunidades e a 

exploração positivamente (Farny et al., 2019). 

 Essa situação indica que tanto a emoção como a cognição dos empreendedores devem 

ser consideradas ao investigar questões referentes ao campo do conhecimento do 

empreendedorismo (Ma et al., 2020), diante do fato de que sentimentos e emoções têm se 

tornado cada vez mais reconhecidos como sendo inerentes a empreendimentos, e ainda como 

principais impulsionadores do sucesso de novos empreendimentos (De Mol et al., 2020). 

Empreendedores que são apaixonados por seus empreendimentos podem estar mais propensos 

a perseverar e ter mais chances da obtenção de sucesso no seu negócio (Lu et al., 2016). 

 Em qualquer contexto, o início da atividade empreendedora é permeado de pressões 

externas e internas, alto índice de incerteza, incidência de erros, medo e ansiedade (Hayward 

et al., 2010). Além disso, as emoções podem ser influenciadoras de como o empreendedor 

reagirá a esses momentos. Baron (2008) já denominava a atenção para o reconhecimento da 

importância das emoções para o empreendedorismo, ressaltando para o fato de que estas 

exercem influência sobre as estruturas cognitivas, os processos de tomada de decisão e a 

capacidade de criar e persistir. As emoções dos indivíduos influenciam diretamente nas suas 

habilidades criativas, proporcionando para eles insight subjetivo para a identificação de 

oportunidades (Campos, 2016). 

 Assim, percebe-se que outras áreas do conhecimento podem servir como fonte de 

pesquisa para ampliar a compreensão do fenômeno, e quando se trata do comportamento 



 

 

empreendedor (aspectos cognitivos e comportamentais), é preciso apoiar em diferentes 

abordagens; por exemplo, na psicologia, para melhor compreensão do fenômeno. Drnovsek et 

al. (2016) e Makino et al. (2020) enfatizaram que análises comportamentais realizadas somente 

por meio dos aspectos cognitivos não são suficientes para entender como se manifesta o 

comportamento empreendedor.  

 Dentre as emoções, o afeto e paixão têm sido discutido no âmbito do 

empreendedorismo como um estado afetivo intenso do empreendedor, sendo acompanhado por 

manifestações cognitivas e comportamentais de elevado valor pessoal. Por isso, é considerado 

importante para a criatividade e motivação do empreendedor e da sua equipe (Cardon et al., 

2013). Experimenta-se a paixão empreendedora quando ocorre intensidade de sentimentos 

positivos, especialmente ao se deparar com atividades significativas, a exemplo de criar um 

negócio (Cardon et al., 2009). 

Dos estudos analisados, a paixão empreendedora foi apresentada como um sentimento 

do campo das emoções que exerce influência em diversos construtos do empreendedorismo, 

conforme estão descritos a seguir.  

 

 

3.2 Principais conceitos e evidências sobre paixão empreendedora 

 

 

 É importante destacar que a noção de paixão tem uma longa história, com os primeiros 

escritos sobre sua natureza e importância datando a partir de filósofos gregos e ocidentais 

(Cardon et al., 2009). Enquanto isso, a paixão empreendedora deriva da concepção de “paixão”, 

porém direcionada para o campo da psicologia (Lu et al., 2016). 

 A paixão empreendedora tem sido conceituada de diversas maneiras, mas sempre 

associada a sentimentos e atitudes positivas para atividades que são consideradas cruciais para 

a autoidentidade do indivíduo (Hatak et al., 2021), descrevendo sentimentos positivos intensos 

e conscientemente acessíveis por atividades centrais e significativas para um empreendedor 

(Cardon et al., 2009; Ma et al., 2020). Além disso, foi conceituada como atributo cognitivo 

crítico dos empreendedores, ligada à sobrevivência, crescimento e sucesso empresarial 

(Drnovsek, Cardon, & Patel 2016), que representa uma importante energia motivacional 

subjacente à prática intensa e sustentada de uma atividade para a obtenção de desempenho, 

mesmo com os desafios e as dificuldades encontradas nesse caminho (De Mol et al., 2020). De 

acordo com as teorias da psicologia, a paixão é multifacetada (Newman et al., 2019) e está 

associada ao forte sentimento de realizar qualquer tarefa que os indivíduos gostem de realizar 

(Cardon & Kirk, 2015). 

 Os empreendedores de sucesso costumam mostrar grande paixão pela atividade 

empreendedora, pois a paixão que os leva a se engajar no trabalho diário com entusiasmo, 

contagiando as pessoas ao seu redor (incluindo funcionários). Se os empreendedores não têm 

paixão, eles não acreditam na persistência e se mostram desamparados diante de inúmeras 

dificuldades (Lu et al., 2016). Caso contrário, quando empreendedores apresentam estados 

emocionais com presença de paixão, são mais persistentes e conseguem potencializar seus 

conceitos de proatividade, resultando em sucesso do negócio (Kiani et al., 2021). 

 Apesar disso, o construto paixão empreendedora ainda é um conceito inteligível de um 

fenômeno sociopsicológico complexo que interage com uma grande variedade de variáveis, 

em particular o desempenho (Schulte-Holthaus & Kuckertz, 2020), que é considerado um ativo 

organizacional intangível, semelhante aos ativos baseados no conhecimento, como 

conhecimento tácito e know-how, que oferecem um sentimento de orgulho, pertencimento, 

felicidade e entusiasmo que podem impulsionar o comprometimento e o comportamento 

(Makino et al., 2020). Sua manifestação ocorre quando o empreendedor exibe intensos 



 

 

sentimentos positivos em relação a uma atividade empresarial específica ou "domínio", que 

empreende em relação ao seu empreendimento, como inventar, fundar e desenvolver (Newman 

et al., 2019). Portanto, a paixão deriva de intensas emoções relacionadas a uma causa que 

estimulam os empreendedores a pensar e agir (Zollo et al., 2021). 

 Um dos primeiros estudos significativos sobre a paixão empreendedora foi o de Cardon 

et al. (2013), que consideraram a paixão empreendedora como o coração do empreendedorismo 

que pode se tornar um componente vital da ação do comportamento empreendedor, assim como 

do processo de criação de negócios e, consequentemente, de seus resultados. 

 Uma pessoa tem paixão por uma atividade quando se sente fortemente atraído por ela, 

a considerando importante em sua vida e estando disposto a investir tempo e energia 

(Vallerand, 2015). A paixão foi definida como multifacetada por Fisher et al., (2018), ao propor 

o modelo teórico da paixão empreendedora DMP – Modelo Dualístico da Paixão, no qual 

distingue dois tipos de paixão internalizados na identidade empreendedora, Paixão Obsessiva 

(PO), conceituada como paixão que obriga o indivíduo a se envolver na atividade com a qual 

se identifica até que a paixão siga seu curso; e Paixão Harmoniosa (PH), conceituada como 

paixão que fornece a força motivacional para escolher livremente, se envolver em uma 

atividade importante com a qual o indivíduo se identifica. Esse modelo teórico oferece uma 

estrutura útil para explorar o efeito da paixão empreendedora no sucesso empreendedor, e 

ambos os tipos estão internalizados na identidade humana, em graus diferentes que dependem 

do contexto (Fischer et al, 2018). Nessa perspectiva, a paixão é dualista por natureza e 

influencia diretamente nos resultados (Feng & Chen, 2020). 

 Estudos relacionam a paixão empreendedora com a capacidade criativa do 

empreendedor. Hatak (2021) constatou que a paixão pelo desenvolvimento está relacionada ao 

crescimento e expansão do empreendimento, envolvendo sentimentos positivos intensos para 

aumentar as vendas, contratar novos funcionários ou encontrar investidores externos. A paixão 

por fundar diz respeito às atividades relacionadas com a montagem de recursos financeiros, 

humanos e sociais necessários à criação e sustentação de um novo empreendimento. A paixão 

por inventar está associada ao desenvolvimento de novos produtos e serviços, explorando o 

ambiente em busca de novas oportunidades (Campos, 2016). 

  A literatura apresenta estudos que investigaram a paixão empreendedora e a sua 

influência na intenção empreendedora, pois pode motivar as pessoas a identificarem 

oportunidades inovadoras para desenvolver uma nova intenção de negócio (Cardon, Glauser, 

& Murnieks 2017). Assim, possibilita alcançar a motivação para prever a intenção 

empreendedora (Feng & Chen 2020; Karimi, 2020), pois desenvolve sentimentos positivos 

entre os indivíduos e melhora os fatores motivacionais quando o ambiente é incerto e os 

recursos limitados (Drnovsek et al., 2016). Com isto, evidencia-se a importância das emoções 

como antecedentes da motivação empreendedora (Ruskin et al., 2016). 

 Fatores cognitivos, motivacionais e experienciais moldam, conjuntamente, a 

criatividade na idealização de novos empreendimentos (Warnick et al., 2018), sendo que a 

paixão é considerada uma fonte de motivação e inspiração que impulsiona o desenvolvimento 

individual e o desempenho empresarial (Schulte-Holthaus & Kuckertz, 2020). Empiricamente, 

Feng e Chen (2020) evidenciaram que a paixão medeia os efeitos do apoio organizacional e a 

autonomia do indivíduo na criatividade do trabalho do funcionário. Cardon, Wincent, Singh e 

Drnovsek (2009) sugerem que a paixão, especificamente a paixão pela invenção, pode 

influenciar na solução criativa de problemas de tal modo que as pessoas possam seguir cursos 

de ação novos e criativos.  

 Há um relacionamento significativo entre a paixão pela invenção e a criatividade, pois 

a paixão que uma pessoa tem por inventar pode, significativamente, contribuir para a sua 

criatividade (Cardon et al., 2013). Assim, as emoções dos indivíduos influenciam suas 

habilidades criativas, podendo fornecer insight subjetivo para a identificação de oportunidades 



 

 

(Campos, 2017). Além disso, tem sido invocada para explicar comportamentos 

empreendedores que desafiam as explicações baseadas na razão, como correr riscos não 

convencionais, intensidade incomum de foco e crença inabalável em um sonho (Cardon & 

Stevens, 2009), e isto demonstra que em uma abordagem adaptativa aos estímulos ambientais, 

pode ocorrer a motivação de sua atenção e energia para enfrentar os desafios ou problemas 

encontrados. 

Existem relações significativas por meio das quais um relacionamento positivo entre a 

paixão empreendedora e a criatividade podem ser confirmados, assim como um relacionamento 

positivo entre a criatividade e o alerta empreendedor (Campos, 2017), e isto demonstrou a 

evidência empírica do vínculo entre paixão empreendedora, criatividade e alerta empreendedor 

através do uso de escalas de medição. A paixão facilita a motivação empreendedora, ou seja, o 

reconhecimento de oportunidades, o desenvolvimento de ideias e a sua execução; os fatores 

que impactam a paixão empreendedora são compostos por características individuais (como 

gênero e experiência anterior), identidade e autopercepção do empreendedor (Lu et al., 2016). 

 A paixão empreendedora também foi investigada no aspecto do empreendedorismo 

social, pois empreendedores são atraídos para o empreendedorismo social para buscar paixões 

pessoais ou afastados de empregos anteriores para aliviar a experiência de frustração (Lu et al., 

2016), permitindo descobrir que os empreendedores sociais com altos níveis de paixão 

empreendedora tendem a iniciar um empreendimento social para maximizar seu próprio 

interesse, em vez de por motivos orientados para outros, como altruísmo e justiça social. 

 Do ponto de vista de inovação, a paixão empreendedora tem um efeito positivo nas 

estratégias de inovação exploratória de uma empresa, demonstrando os efeitos contingentes 

nas ligações entre paixão e estratégias de inovação (Luu & Nguyen, 2021). Efeitos negativos 

da paixão empreendedora também foram identificados, estudos de economia criativa 

mostraram que uma paixão pré-existente por um domínio criativo, muitas vezes, gera conflitos 

com as demandas dos negócios (Schulte-Holthaus & Kuckertz, 2020), contrapondo-se a 

posição predominante na literatura existente de que a paixão empreendedora leva a resultados 

benéficos consistentes com o trabalho de longa data em psicologia. Isso aponta que há 

evidências emergentes no empreendedorismo de que a paixão nem sempre é funcional e que, 

ainda, pode até ser disfuncional, pois estes aspectos negativos da paixão foram poucos 

explorados. A partir disso, pesquisa futuras podem se dedicar a esta investigação (De Mol et 

al., 2020).   

 Entre os estudos analisados, esta revisão de escopo mapeou os tipos de artigos, quais 

bases teóricas utilizaram, assim como qual a abordagem predominante nos estudos sobre 

paixão empreendedora, conforme pode ser observado pela Tabela 3. É possível perceber que 

há predominância de estudos com abordagens quantitativas (n=21); enquanto os qualitativos 

(n=8) aparecem com menor frequência; e ainda têm artigos que se valeram de métodos mistos 

na abordagem dos dados (n=2). Isso reflete uma preocupação dos estudiosos em mensurar o 

construto através de dados estatísticos, em detrimento de pesquisas qualitativas.  

 É relevante mencionar o fato de que apesar de o construto paixão empreendedora ter 

sido investigado na perspectiva de diversas teorias e temáticas, ele foi caracterizado como um 

fenômeno individual, que inclui, além de traços de personalidade, o contexto de vida do 

indivíduo (Schulte-Holthaus & Kuckertz, 2020).   

 Sobre as temáticas nas quais os estudos fazem utilização, as comumente presentes nos 

artigos são: Escalas de Mensuração; Autoeficácia e Persistência, Criatividade Empreendedora, 

Inovação Organizacional e Desempenho, Orientação Empreendedora, Empreendedorismo 

Social, Sucesso Empresarial, Influência na Tomada de Decisão, Influência no Comportamento 

Empreendedor, Intenção Empreendedora. Isso demonstra que a paixão empreendedora está 

presente em diversos aspectos do empreendedorismo, o que revela a sua relevância para esse 

campo do conhecimento científico. 



 

 

 

  

 

Tabela 3 – Estudos associadas a paixão empreendedora 

Ano Autor 
Tema associado ao estudo da 

paixão empreendedora 

Tipo de 

artigo 
Bases teóricas Abordagem 

2005 Cardon et al. 
Desenvolvimento de Escala de 

Mensuração 
Empírico  - Quantitativo 

2009 Cardon et al. 
Definir a Natureza da Paixão 

Empreendedora 
Teórico - Quantitativo 

2009 
Cardon & 

Stevens 
Mensuração e Validação de Escala Empírico - Qualitativo 

2010 Hayward et al. Desempenho Empreendedor Empírico Ampliar e Construir Qualitativo 

2013 Cardon et al. Criação de Escala  Empírico -  Quantitativo 

2014 
Drnovšek, Slavec 

& Cardon 

Contexto cultural, paixão e 

autoeficácia 
Empírico Teoria das Emoções Quantitativo 

2015 Cardon e Kirk Autoeficácia e Persistência Empírico Teoria da Identidade Quantitativo 

2016 
Drnovsek, 

Cardon & Patel. 
Crescimento do Empreendimento Empírico Teoria do Estabelecimento de Metas Misto 

2016 Lu et al. Revisão de Literatura Teórico Teoria das Emoções Qualitativo 

2016 Campos Criatividade Empreendedora Empírico Teoria Social Cognitiva (TCS) Quantitativo 

2016 
Ruskin, Seymour 

& Webster 
Empreendedorismo Social Empírico Teorias Motivacionais Qualitativo 

2017 

Cardon, 

Mitteness & 

Sudek, 

Investimento anjo. Empírico - Quantitativo 

2017 Ma, Gu & Liu 
Inovação Organizacional e 

Desempenho 
Empírico Teoria do Alto Escalão Quantitativo 

2017 Campos Orientação Empreendedora Empírico - Quantitativo 

2017 
Cardon, Glauser 

& Murnieks 
Fontes da Paixão Empírico - Qualitativo 

2019 Farny et al. 
Conexão de Emoções com 

Empreendedorismo Social 
Empírico Ambivalência organizacional Quantitativo 

2019 
Li, Makino & 

Jiang 
 Tomada de Decisão de Investir Empírico - Quantitativo 

2019 Newman et al. Revisão de Literatura – Síntese Teórico - Qualitativo 

2019 Santos & Cardon Paixão Empreendedora em Equipes Empírico - Qualitativo 

2020 De Mol et al. Nível de Paixão em Equipes. Empírico Paixão Empreendedora Quantitativo 

2020 Feng & Chen 
Influência no Comportamento 

Empreendedor 
Empírico Autoeficácia Quantitativo 

2020 Han & Han Lealdade de Clientes Empírico  - Misto 

2020 Karimi Intenção Empreendedora Empírico -  Quantitativo 

2020 Makino et al. Transferência de Paixão de líderes Empírico Paixão Empreendedora Quantitativo 

2020 
Schulte & 

Kuckertz 

Composição da Vida Real e 

Desempenho 
Empírico Aprendizagem Social Qualitativo 

2021 Bignetti et al. Intenção Empreendedora Empírico Autoeficácia Quantitativo 

2021 Luu & Nguyen Inovação Empreendedora Empírico 
A teoria de ampliação e construção das 

emoções positivas 
Quantitativo 

2021 Warnick et al. Criatividade e Canabis Empírico - Quantitativo 

2021 Zollo et al. 
Comportamento Empreendedor – 

Cognição. 
Empírico 

Processo Dual e Modelo 

sociointuicionista 
Quantitativo 



 

 

2021 Hatak et al. Desempenho Empreendedor Empírico 
Teoria de ajuste pessoa-ambiente e 

teoria de ampliar e construir 
Quantitativo 

2021 Kiani et al. Persistência Empreendedora Empírico 
A teoria de ampliação e construção das 

emoções positivas 
Quantitativo 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

   

  

 No que se refere as principais teorias utilizas, a Tabela 3 apresentou, individualmente, 

as teorias utilizadas para fundamentar as pesquisas sobre paixão empreendedora, sendo as mais 

adotadas: Teoria da Identidade, Teoria das Emoções, Teoria Social Cognitiva (TCS), Teoria 

do Alto Escalão, Ambivalência organizacional, Paixão Empreendedora, Autoeficácia, Teoria 

de ampliação e construção das emoções positivas, Teoria do Processo Dual e Modelo 

sociointuicionista e Teoria de ajuste pessoa-ambiente. Um detalhe que chama a atenção é que 

alguns estudos (n=8) não se apoiaram em nenhuma teoria para analisar a paixão 

empreendedora, e mesmo aqueles que reforçaram que tinha fundamentação sobre uma teoria 

específica, assim não o fizeram em profundidade.  

 

4. Discussões 

 

 O construto paixão empreendedora tem sido recorrente tema de estudos no campo do 

empreendedorismo, revelando um campo com inúmeras potencialidades a serem exploradas. 

Essa revisão de escopo permitiu identificar que há diferentes aspectos da paixão 

empreendedora no comportamento empreendedor que moldam os resultados do 

empreendimento (Cardon et al., 2017).  

 Os resultados demonstram com evidências empíricas que a paixão é uma parte 

importante do empreendedorismo, contribuindo para o comportamento e os resultados de 

empreendedores, funcionários e empreendimentos (Newman et al., 2019).Porém, ainda 

existem diversas limitações na compreensão deste construto que carecem de pesquisas futuras, 

mesmo após a revisão dos artigos analisados nesta revisão de escopo, os quais, em conjunto, 

buscam contribuir para a melhor compreensão da paixão empreendedora (Karimi, 2020). 

 Na última década, constata-se que houve um aumento no número de estudos que 

priorizam investigar o comportamento empreendedor; contudo, os resultados das buscas, 

sobretudo em base de dados, evidenciam que poucos são os que se dedicam a ampliar 

compreensões sobre a influência da paixão empreendedora na determinação do comportamento 

empreendedor (Newman et al., 2019). Os estudos analisados concentraram-se, 

predominantemente, em investigar os efeitos da paixão em nível individual, e pouco se sabe 

sobre seus efeitos coletivos e em equipe. Tais estudos combinaram itens que capturam a paixão 

empreendedora em relação a diferentes tipos de atividade empreendedora em uma medida geral 

da paixão empreendedora (Ma, Gu, & Liu, 2017). 

 O construto é analisado em diversas temáticas e contextos, sendo descrito como um 

fator subjetivo que pode desempenhar um papel importante na tomada de decisão, e isto mostra 

o quanto o empreendedor está disposto a investir tempo e esforço necessários para tornar a 

empresa um sucesso (Cardon, Wincent, Singh, & Drnovsek, 2009).  

A persistência de empreendedores pode se relacionar ao desempenho e sucesso 

empresarial, sendo que os empreendedores podem ser mais persuasivos e confiantes quando 

demonstram altos níveis de emoções positivas (Baron, 2008), entre elas, a paixão, construto 

motivacional, que considera componentes afetivos, cognitivos e comportamentais (Cardon et 

al., 2017). Assim, os resultados organizacionais foram investigados empiricamente com forte 

influência da paixão empreendedora (Ma et al., 2017). 



 

 

 Sobre as teorias, os achados demonstram que várias foram utilizadas para investigar a 

paixão empreendedora em diversos contextos, mas a teoria da autoeficácia foi a base conceitual 

mais adotada para explicar as variações no desempenho de empreendedores individuais e 

relacionados ao empreendedor (Drnovšek, Slavec, & Cardon, 2014). Essa teoria propõe que os 

indivíduos com vários níveis de crenças de autoeficácia diferem na quantidade de esforço que 

adotam para a realização de tarefas direcionadas a um objetivo, assim como a magnitude das 

atividades de enfrentamento que iniciam para superar impedimentos e o grau em que 

perseguem objetivos, apesar dos obstáculos. Esses comportamentos têm efeitos positivos nos 

resultados de desempenho (Feng & Chen, 2020). Contudo, é preocupante que uma 

porcentagem significativa dos artigos revisados não se baseie em teoria alguma para explicar 

seus achados empíricos.  

 Nesse contexto, a paixão empreendedora tem uma influência importante no 

desenvolvimento de oportunidades, aquisição de recursos e comprometimento dos 

funcionários, e como importante fator irracional que afeta o processo empreendedor. Este 

construto tem atraindo cada vez mais pesquisadores e investigadores das mais diversas áreas 

do conhecimento (Lu et al., 2016), devendo ser tratada como uma construção chave e única na 

pesquisa e prática em gestão (Makino et al., 2020) 

 

5. Considerações Finais 

 

 Este artigo teve como objetivo descrever o que se sabe sobre emoções e paixão 

empreendedora no campo do empreendedorismo. Para atingir este objetivo, realizou-se uma 

revisão de escopo com dados selecionados de duas bases de dados (Web of Science e Scopus). 

É importante evidenciar que este artigo de revisão foi elaborado e estruturado com protocolo 

de revisão de escopo Prisma - ScR, e isto fornece um guia efetivo para realização de futuras 

pesquisas, ao mapear o que já foi registrado na literatura relevante nesta área de pesquisa.  

 As principais contribuições teóricas deste estudo consistiram em apresentar as 

evidências sobre como as emoções que envolvem paixão empreendedora interferem no 

processo empreendedor. Além disso, identificar como a paixão vem sendo conceituada, 

manifestando-se quando o empreendedor demonstra intensos sentimentos positivos em relação 

a uma atividade que empreende, como inventar, fundar e desenvolver.  

 Esta revisão de escopo não teve como objetivo avaliar a qualidade dos estudos, ou das 

informações, mas descrever as principais evidencias dos estudos realizados e publicados nas 

bases utilizadas no levantamento de dados. Definir o escopo da pesquisa sobre paixão 

empreendedora foi relevante, pois sintetiza as principais evidências já descobertas nos estudos 

realizados, e tais conhecimentos são fundamentais para contribuir com o avanço da teoria em 

empreendedorismo, partindo em busca de pesquisas daquilo que ainda não se compreende bem.  

Pode haver vários motivos pelos quais a pesquisa em administração não deu muita 

atenção à paixão. Destaca-se que muitos consideram a paixão apenas uma emoção que se supõe 

ser menos importante ou constante nos processos racionais de tomada de decisão, que 

diferentemente do que foi demonstrado ao longo do artigo, não corresponde com a realidade, 

pois a paixão influência diretamente no comportamento empreendedor – tanto positivamente 

quanto negativamente, ainda que em menor proporção.  

Apesar disso, existem limitações nesta revisão da literatura, tais como a de somente 

incluir artigos publicados no idioma inglês, desconsiderando possíveis artigos relevantes 

publicados em outros idiomas. A não utilização de banco de dados com literatura cinzenta, a 

exemplo do Google Scholar, não selecionados devido ao grande número de artigos que não 

foram revisados por pares que comprometeria a homogeneidade da pesquisa. Tais escolhas dos 

pesquisadores podem ter incorrido em excluir alguma pesquisa relevante contida na respectiva 



 

 

base. Contudo, considera-se que as bases escolhidas cobrem a literatura significante sobre o 

tema desta pesquisa. 

 Evidências encontradas fornecem sugestões de pesquisas futuras, pelas lacunas 

identificadas, a saber: número limitado de estudos empíricos sobre se a paixão empreendedora 

existe no grupo ou em equipe, os fatores que influenciam seu desenvolvimento e sua influência 

sobre os resultados empresariais. Os resultados desta revisão ampliam a literatura sobre 

emoções e empreendedorismo e ressaltam a necessidade de partir da associação entre paixão 

empreendedora e gestão organizacional. A paixão precisa ter estudos ampliados na pesquisa de 

gestão, especialmente no que diz respeito aos seus efeitos em organizações maiores e seu papel 

na inovação organizacional, ou ainda sua ligação nos processos de tomada de decisão, liderança 

e formação de parcerias de trabalho. Verificou-se, ainda, que há pesquisas comparativamente 

limitadas sobre os antecedentes da paixão empreendedora em relação aos resultados da paixão 

empreendedora. 

 Pesquisas futuras podem se dedicar a identificar como fatores do ambiente 

organizacional, modelos de comportamento, educação e redes sociais, construtos que podem 

ser associados à paixão empreendedora ou se é algo impulsionado, principalmente pela 

personalidade do indivíduo ou ainda pelas diferenças individuais. Assim, reconhecer a 

importância do construto paixão empreendedora é importante, pois, enquanto boa parte das 

teorias organizacionais evita a emoção, muitos empreendedores agem diretamente por meio de 

suas emoções. 
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Resumo:  

O estudo investiga como o empreendedorismo rural e a agricultura familiar podem contribuir 

para adoção de práticas produtivas sustentáveis no meio rural. O objetivo foi identificar as 

lacunas, correntes teóricas e principais procedimentos metodológicos adotados nas pesquisas 

relacionadas ao empreendedorismo rural e agricultura familiar, e identificar as principais 

práticas agrícolas adotadas na agricultura familiar, bem como propor uma agenda de pesquisas 

futuras. O estudo foi uma revisão sistemática da literatura de 309 artigos coletados nas bases 

de dados WoS e Scopus, apoiada pelo software Rayyan e a análise de conteúdo auxiliada pelo 

Atlas ti.  Os resultados indicam que o empreendedorismo rural e agricultura familiar, 

contribuem para a adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis, dentre elas, as 

conservacionistas que promovem a gestão de resíduos agrícolas e gestão integrada de pragas, 

utilizando formas de produção mais eficientes e ambientalmente corretas. Avanços, limitações 

e insights de pesquisas futuras são destacados no texto. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo rural. Agricultura familiar. Práticas conservacionistas.  

Sustentabilidade. 

 

1 Introdução 

O empreendedorismo desempenha um importante papel na economia mundial, capaz 

de contribuir no desenvolvimento de países em todo mundo (Lans et al., 2017; Schumpeter & 

Swedberg, 2014). Geralmente é caracterizado pela assunção de riscos, identificação, avaliação 

e busca de oportunidades (Shane & Venkataraman, 2000),  Atualmente o empreendedorismo 

tem sido reconhecido na literatura como um importante condutor da orientação à 

sustentabilidade nos países em todo o mundo (Cieslik & D’Aoust, 2018; Shane & 

Venkataraman, 2000), inclusive no meio rural (Hosseinzade et al., 2018; Keiko Yamaguchi et 

al., 2020; Lans et al., 2017).  

O empreendedorismo no meio rural tem sido considerado fundamental para o 

desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis (Barbieri, 2013; Cederholm Björklund, 

2018; Hosseinzade et al., 2018). A atual preferência dos consumidores por adquirir produtos 

produzidos com menos impactos ao meio ambiente tem contribuído fortemente para a adoção 
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de práticas de produção mais sustentáveis (Lans et al., 2017), especialmente na agricultura 

familiar, esse fenômeno tem sido observado (Anjos et al., 2019).  

O empreendedorismo rural na agricultura familiar tem contribuído para agregar valor 

socioeconômico e ambiental no meio rural, por meio da geração de emprego e renda bem como, 

da preservação dos recursos naturais com a adoção de práticas agrícolas e não agrícolas mais 

sustentáveis (Aniah & Yelfaanibe, 2018; Anjos et al., 2019; Dinis, 2019).  

Com base no exposto, este estudo busca responder a seguinte questão de pesquisa: como 

o empreendedorismo rural e a agricultura familiar podem contribuir para adoção de práticas 

produtivas sustentáveis no meio rural? O objetivo foi identificar as lacunas, correntes teóricas 

e principais procedimentos metodológicos adotados nas pesquisas relacionadas ao 

empreendedorismo rural e agricultura familiar, e identificar as principais práticas agrícolas 

adotadas na agricultura familiar, bem como propor uma agenda de pesquisas futuras.  

Para isso, uma revisão sistemática da literatura (RSL) foi realizada por meio de buscas 

nas bases de dados Web of Science e Scopus com uma amostra inicial de 218 artigos. O estudo 

foi realizado com base nos protocolos desenvolvidos por Briner e Denyer (2012); Kraus et al. 

(2020) e Tranfield et al. (2003) com o apoio de duas ferramentas de pesquisas qualitativas 

(Rayyan e Atlas ti). A delimitação dos estudos e a extração dos dados analisados foram 

conduzidas com o apoio da ferramenta Rayyan – Intelligent Systematic Review, enquanto a 

categorização e a análise de conteúdo foram realizadas com o auxílio do software Atlas ti 

(Bardin, 2011). 

A pesquisa foi estruturada da seguinte forma: esta primeira seção introdutória, seguida 

do referencial teórico em que é apresentando um panorama geral dos fundamentos do 

empreendedorismo rural, da agricultura familiar e das práticas agrícolas. Na terceira seção a 

metodologia adotada é apresenta, na quarta seção os resultados foram apresentados e discutidos 

e por fim, na última seção são apresentadas as considerações finais, limitações e sugestões para 

pesquisas futuras. 

 

2 Referencial Teórico 

2.1 Empreendedorismo rural  

O empreendedorismo favorece o crescimento e desenvolvimento das economias 

mundiais, por meio da geração de emprego e renda, além de incentivar a criação de pequenos 

negócios locais (Keiko Yamaguchi et al., 2020), caracterizado por assunção de riscos, 

identificação, avaliação e busca de oportunidades (Shane & Venkataraman, 2000), bem como 

pela promoção da destruição criativa, por meio da tecnologia e  inovação, promovendo o 

progresso econômico (Schumpeter & Swedberg, 2014) e o desenvolvimento sustentável em 

diversos setores da economia (Śledzik, 2013), inclusive no meio rural (Casali et al., 2019; Pinto 

Filho et al., 2020) 

O empreendedorismo no meio rural tem se alinhado aos princípios da sustentabilidade, 

contribuindo para a evolução dos produtores advindos do cultivo de forma tradicional, 

tornando-os mais sustentáveis (Gazzano & Perazzoli, 2017). O empreendedorismo rural 

sustentável (ERS) tem sido reconhecido como um instrumento primordial no desenvolvimento 

de atividades econômicas, em especial na agricultura familiar (Keiko Yamaguchi et al., 2020a). 

As mudanças que impactam os vários setores da economia impactam de modo similar a 

agricultura familiar, exigindo que o pequeno produtor rural administre sua propriedade como 

uma organização, de forma que busque e implemente técnicas e práticas de produção 

inovadoras que lhes garantam competitividade (Weber et al., 2016), assim, o ERS pode ser um 

bom caminho para isso (Aniah & Yelfaanibe, 2018). 

O ERS especialmente no contexto da agricultura familiar, pode ser uma das formas de 

atender às novas demandas do mercado globalizado, que deseja que a produção agrícola, seja 

realizada de forma não somente eficiente, mas principalmente, ambientalmente correta, 



 

 

mitigando os impactos ambientais negativos e  preservando o meio ambiente (Aniah & 

Yelfaanibe, 2018). Assim, o ERS no âmbito da agricultura familiar, têm se manifestado por 

meio de práticas agrícolas e não agrícolas sustentáveis que contribuem para preservação do 

meio ambiente, na qualidade de vida dos indivíduos, nos rendimentos obtidos com as inovações 

tecnológicas no plantio e colheita, bem como em garantir a continuidade da família na zona 

rural (Anjos et al., 2019; Keiko Yamaguchi et al., 2020). 

 

2.2 Agricultura Familiar empreendedora 

 O termo agricultura familiar não é propriamente um termo novo, mas seu uso é recente, 

com ampla participação nos meios acadêmicos, nas políticas públicas e nos movimentos 

sociais. No Brasil, o termo foi reconhecido pelo poder público por meio do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário (MDA), pela Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabeleceu 

critérios para a sua definição, permitindo sua inserção nas estatísticas oficiais (Brasil, 2018).     

O agricultor familiar é caracterizado pela exploração da terra em pequenas 

propriedades, com a participação intensiva e predominante da mão de obra da própria família 

(Guiné & Costa, 2018). Esse modelo têm dado ênfase à práticas agrícolas de produção 

sustentáveis, privilegiando o desenvolvimento de atividades agrícolas e não agrícolas que 

adotem práticas que mitiguem os impactos ambientais negativos e priorizem a qualidade de 

vida e o meio ambiente (Laya & Martínez, 2019; Pinto Filho et al., 2020). 

No espaço rural vários fenômenos tem  ocorrido de forma a colaborar com o tratamento 

dos recursos valiosos da natureza, contribuindo com o complexo e renovado processo de 

produção e sua relação com os mercados (Korsgaard et al., 2015; Pinto Filho et al., 2020). 

Nesse complexo processo, a agricultura familiar tem sido reconhecida como um agente 

empreendedor estratégico para a incorporação de práticas mais sustentáveis de produção 

(Bojnec & Knific, 2021). 

O empreendedorismo rural na agricultura familiar, com a adoção de novas práticas de 

produção, especialmente com o uso de técnicas sustentáveis, tem contribuído para a 

permanência e continuidade dos agricultores familiares no meio rural, minimizando o êxodo 

rural (Dal Moro & Brandli, 2020), bem como assegurando aos jovens, novas oportunidades de 

ganhos e uma perspectiva de melhoria na composição da renda, por meio de investimentos em 

educação para formação de mão de obra qualificada (McKillop et al., 2018). Essas iniciativas, 

contribuem para a melhoria na qualidade de vida e rendimentos, alcançados por meio da adoção 

de novas práticas agrícolas de produção com  a utilização de inovações tecnológicas que 

favorecem o plantio e a colheita (Baccar et al., 2020). 

A agricultura familiar, através do empreendedorismo rural está inovando na aplicação 

de práticas agrícolas sustentáveis, representando um novo caminho para os agricultores 

familiares, em que, surgem novas oportunidades produtivas que preservam a natureza, 

propiciando melhor qualidade de vida e retornos sustentáveis. O empreendedorismo praticado 

pelos agricultores familiares, combinados com novas práticas agrícolas sustentáveis, apresenta 

potencial favorável para proteger a natureza por meio da melhor utilização dos recursos 

produtivos, redução dos resíduos agrícolas, manejo sustentável do solo, manejo biológico de 

pragas com a redução do uso de defensivos agrícolas, bem como a preservação das paisagens 

rurais, habitats naturais e recursos naturais, minimizando os impactos ambientais negativos 

(Aniah & Yelfaanibe, 2018; Hosseinzade et al., 2018; Solen et al., 2018).  

 

2.3 Práticas produtivas na agricultura familiar  

 Considerando a busca pela viabilidade econômica pelos agricultores familiares e a 

demanda dos consumidores por produtos ambientalmente corretos, é imprescindível para a 

manutenção da produção agrícola a adoção de novas práticas produtivas, além da 



 

 

conscientização dos agricultores da necessidade da preservação do meio ambiente ( Cieslik & 

D’Aoust, 2018; Guiné & Costa, 2018; Oliveira et al., 2020). Para isso, os agricultores buscam 

implementar estratégias que garantam renda e possam permitir a continuidade das gerações 

futuras no meio rural, minimizando o êxodo rural (Bojnec & Knific, 2021). 

 As práticas produtivas adotadas na agricultura familiar envolvem um conjunto de 

técnicas que assumem particular relevância em um complexo processo de transição para uma 

produção mais sustentável no meio rural. A produção sustentável se baseia em práticas que 

reduzem os impactos ambientais, contribuem para o desenvolvimento econômico e social. Para 

serem consideradas sustentáveis é fundamental que atendam as três dimensões da triple botton 

line (econômicos, sociais e ambientais) Elkington (1997). 

 Uma produção agrícola sustentável se baseia na utilização estável e eficiente dos 

recursos produtivos, na autossuficiência e segurança alimentar, no uso de práticas de manejo 

agroecológico e na conservação e recuperação dos recursos naturais, integrando as atividades 

do meio rural com o propósito de promover a sustentabilidade do meio ambiente e as 

necessidades sociais e econômicas dos agricultores, especialmente os agricultores familiares 

(Aniah & Yelfaanibe, 2018; Fanchone et al., 2020). 

 Dentre algumas das práticas produtivas adotadas na agricultura familiar, destacam-se, 

as práticas conservacionistas representadas por processos produtivos que minimizam os 

impactos  ao meio ambiente por meio dos avanços tecnológicos, contribuindo para promoção  

da qualidade de vida das pessoas e preservação do meio ambiente (Cuéllar-Gálvez et al., 2018; 

Pinto Filho et al., 2020). As práticas de produção alimentar orgânica que baseiam-se na 

produção livre de agrotóxico, reduzindo os danos ambientais ao solo, ao ar, a água e ao ser 

humano (Guiné & Costa, 2018; Liontakis & Tzouramani, 2016), e as práticas multifuncionais 

que estabelecem que a agricultura familiar pode desempenhar outras funções que não agrícolas, 

de fundamental importância para a dinâmica da produção rural, com destaque para a agricultura 

multifuncional empreendedora nas fazendas de agroturismo (Mackay et al., 2018; Seuneke et 

al., 2013; Tohidyan Far & Rezaei-Moghaddam, 2019). Essa nova práticas, vem modificando o 

cenário de parte do meio rural, sendo uma alternativa para contribuir na mitigação dos impactos 

na paisagem rural (Fanchone et al., 2020). 

 
3. Procedimentos Metodológicos 

 Esta pesquisa tem como objetivo identificar as lacunas, correntes teóricas e os 

principais procedimentos metodológicos adotados nas pesquisas relacionadas ao 

empreendedorismo rural e agricultura familiar, e identificar as principais práticas agrícolas 

adotadas na agricultura familiar, bem como propor uma agenda de pesquisas futuras. Para isso, 

um estudo de natureza descritiva exploratória com método qualitativo foi conduzido por meio 

de uma revisão sistemática da literatura (RSL).  

 A RSL representa uma forma de descrever determinado assunto de forma eficiente em 

campo de pesquisa previamente definido. Através da pesquisa é formada uma base na extensão 

do conhecimento existente, buscando identificar novas indagações ou questões de pesquisa, 

permitindo a consolidação do conhecimento em torno de uma agenda de pesquisa definida 

(Briner & Denyer, 2012). A RSL é considera uma ferramenta capaz de oferecer respostas para 

os fenômenos pesquisado, sendo usada para gerenciar a diversidade de conhecimento em uma 

investigação acadêmica específica, estabelecendo objetivos que permitam mapear e avaliar o 

território intelectual existente e detalhar questões de pesquisa que possibilite o 

desenvolvimento do corpo de conhecimento existente (Tranfield et al., 2003).  

 

3.1 Coleta de dados 

A coleta dos dados de uma RSL demanda a elaboração de um protocolo de pesquisa 

que procura caracterizar a finalidade da pesquisa (Kraus et al., 2020). Neste este estudo, 



 

 

buscou-se definir as strings de pesquisa, obedecendo o objetivo central apresentado relacionado 

ao fenômeno do empreendedorismo rural e agricultura familiar por meio de buscas nas Bases 

de dados Web of Science (WoS) e Scopus os procedimentos são apresentados na Tabela 1. 

 A pesquisa foi realizada obedecendo ao critério de encontrar os vários sinônimos das 

palavras-chave: “Empreendedorismo rural e agricultura familiar”, adotando princípios para 

incorporar o máximo de informações possíveis (Kraus et al., 2020). A busca realizada obteve 

309 artigos. Limitou a pesquisa por meio da aplicação de filtros: (1) critério de seleção: Tópico 

(título, autor, palavras-chave, resumo, jornal); (2) stings de busca: (“entrepreneur*”) AND 

("famil* agricult*" OR "famil* farm*" OR "agricultural family entrepreneur***" OR 

“agricultural* practices*”); (3) tipo de documento: ‘artigo’ e ‘revisão’; (4) somente o idioma 

em inglês; (5) áreas relacionadas com o empreendedorismo e o meio rural; (6) foram analisados 

todos os períodos, na expectativa de entender o panorama dos estudos sobre o assunto de 

interesse da pesquisa; (7) foram selecionados as fontes de maior relevância para a pesquisa, 

concentrando nas principais publicações de journals de fator de impacto e consideradas 

importantes para área de ciência sociais aplicadas (Tranfield et al., 2003), os procedimentos 

são apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Protocolo de pesquisa 

Protocolo de Pesquisa Descrição 

Base de dados Web of Science e Scopus 

Tipo de publicação Artigos revisados por pares 

Língua Inglês  

Período Todos os períodos 

Área 

Todas as áreas de estudos na expectativa de entendimento dos estudos sobre o 

assunto de interesse da pesquisa e a própria evolução dos estudos nesta linha de 

pesquisa. 

Campo de busca Título, resumo e palavras-chave 

Termos de busca 
(“entrepreneur*”) AND ("famil* agricult*" OR "famil* farm*" OR "agricultural 

family entrepreneur***" OR “agricultural* practices*”) 

Critérios de inclusão 
Artigos revisados por pares; abordagem do empreendedorismo rural e agricultura 

familiar; e práticas conservacionistas 

Critérios de exclusão 
Não aderente ao tema, Gestão empresarial, Marketing orientado, livros ou capítulos 

de livros. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Na busca de rigor no tratamento das informações, o processo de seleção dos estudos foi 

apoiado pelo software Rayyan, considerado um instrumento facilitador de RSL, conforme 

evidenciado na Figura 1. 

• A pesquisa foi realizada no início de 2022, nas bases Web of Science e Scopus, e resultou 

em um total de 309 artigos. De acordo com o protocolo apresentado e os filtros 

considerados, a amostra foi reduzida para um total 218 artigos que foram encaminhados 

para o software Rayyan para as análises de leitura e seleção. 

• Os textos dos documentos obtidos foram lidos e com uma análise preliminar do título, 

abstract e palavras-chave, foram identificados 89 artigos que não eram aderentes ao escopo 

da pesquisa, por isso, foram excluídos. 

• O critério para seleção empregado foi a identificação, no título ou resumo, dos conceitos 

de empreendedorismo e agricultura familiar sustentável e após análise, 56 artigos 

atenderam a esse critério de inclusão, portanto, foram incorporados à revisão. Estes 56 

artigos foram imputados no software Atlas ti que foi utilizado como ferramenta auxiliar na 

categorização e análise de conteúdo indutiva dos artigos  

• Os artigos foram analisados na íntegra e classificados por dois pesquisadores em relação a 

cada um dos critérios pré-estabelecidos no protocolo. Nos casos em que houve 



 

 

divergências, uma terceira pesquisadora foi chamada para realizar um parecer de 

desempate, permanecendo assim estudos em que ao menos dois pesquisadores 

concordaram (Nassif et al., 2010). 

 
Figura 1: Procedimentos Metodológicos da Revisão Sistemática da Literatura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 
3.2 Análise dos dados 

Nesta etapa da pesquisa, foram seguidas as recomendações de (Tranfield et al., 2003) e  

uma tabela de extração de dados foi criada por meio de uma planilha no Excel. Para cada um 

dos 56 artigos selecionados, os dados foram imputados nesta planilha com objetivo de 

identificar as lacunas, correntes teóricas e os principais procedimentos metodológicos adotados 

nas pesquisas relacionadas ao empreendedorismo rural e agricultura familiar, e identificar as 

principais práticas adotadas na agricultura familiar, bem como propor uma agenda de pesquisas 

futuras. A planilha do Excel foi utilizada para conferir se a classificação feita pela ferramenta 

Rayyan foi eficiente, bem como auxiliar na análise de conteúdo realizada no Atlas ti, conforme 

evidenciou a Figura 1 

Na etapa seguinte, o software Atlas ti foi utilizado para auxiliar na integração das 

pesquisas e identificar as categorias pré-estabelecidas de acordo com a revisão de cada um dos 

artigos analisados (Kraus et al., 2020; Tranfield et al., 2003). Foram estabelecidos os códigos 

relacionados por meio da análise indutiva dos estudos. Tais códigos são: práticas agrícolas 

(PA), práticas multifuncionais (PM), práticas empreendedoras (PE), práticas sustentáveis (PS). 

O auxílio do Atlas ti, foi fundamental para estabelecer nos artigos analisados as relações 
com as categorias estabelecidas de acordo com a revisão da literatura, e a partir disso, executar 

a análise de conteúdo indutiva dos estudos (Bardin, 2011). A perspectiva apresentada, foi de 

contribuir com o aprimoramento e ampliação epistemológica dos fenômenos de 

empreendedorismo rural e agricultura familiar, sobretudo no contexto das práticas produtivas 

adotadas na agricultura familiar. 

 

4. Resultados estruturais da RSL e discussão dos resultados 

A partir da análise das publicações, foi possível observar a evolução das publicações 

das pesquisas relacionando empreendedorismo rural e agricultura familiar, identificou-se maior 

interesse dos pesquisadores a partir de 2010 com picos de publicações em 2014, 2019 e 2021. 

    

  

“entrepreneur*” AND 
"famil* agricult*" OR 
"famil* farm*" OR 
"agricultural family 
entrepreneur***" OR 
“agricultural* practices*” 

    
Base de dados: Web of 

Science (WOS) e Scopus 
= 309 estudos 

    
Filtros Aplicados: 
artigos revisados e 
idioma em inglês 

  

  91 artigos excluídos 
após filtros n= 218 

    
218 Estudos Exportados 
para Rayyan 

  

  

    

    

 Leitura do título, 

resumo e palavras-

chave 
  

 89 artigos excluídos 

não aderentes ao 

escopo n=56 

73 Artigos duplicados 
(amostra n= 145) 

  

    
leitura integral dos 
56 artigos  

 
  

    

  
Critérios de Exclusão: não  
articula empreendedorismo  
rural com agricultura  
familiar  

    Amostra final: n = 56 

  
  56 estudos analisados no 

Software Atlas ti 



 

 

Foi possível evidenciar que em 2015 houve uma queda acentuada nas publicações sobre o tema, 

com retomada a partir de 2015, a Figura 2, evidencia a evolução das publicações dos 56 artigos 

analisados em profundidade que foram selecionados e analisados com o auxílio da ferramenta 

Rayyan e do software Atlas ti. 

 
Figura 2: Gráfico de Publicações relacionadas ao Empreendedorismo Rural e Agricultura Familiar Sustentável 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

4.1 Levantamento metodológico 

Na análise metodológica da amostra composta por 56 artigos. Foi possível identificar 

que a maior parte das pesquisas realizadas sobre o empreendedorismo rural e agricultura 

familiar foram pesquisas empíricas (71%) com um total de 40 estudos. Os demais estudos da 

amostra (29%) foram estudos teóricos n=16. Destes 56 artigos, 37 estudos utilizaram métodos 

qualitativos, enquanto 5 estudos utilizaram métodos quantitativos e outros 14 estudos 

utilizaram métodos mistos (qualitativo e quantitativo), conforme Tabela 2. 

Nos estudos de metodologia qualitativas (n = 37) os métodos predominantes foram 

respectivamente, entrevistas com roteiro semiestruturado, estudos de casos múltiplos, por 

grupos e regiões. As principais técnicas de coleta de dados foram entrevistas em profundidade 

com abordagem interpretativa. Observou-se que nas amostras analisadas, o tratamento dos 

dados foi predominantemente realizado por análise de conteúdo indutiva. A pesquisa 

qualitativa possibilita um estudo detalhado dos aspectos da cultura, dos valores sociais, do 

ambiente em que estão inseridos e do contexto familiar do agricultor no empreendedorismo 

rural (Ekanem & Uwajeh, 2017). 

 
Tabela 2. Metodologias aplicadas nos estudos analisados 

Método Autor (data) Temas abordados 

Teórico 

Empírico 

Qualitativo 

(n= 22) 

 (Ainley, 2014; Andersson & Lidestav, 2014; 

Blanc et al., 2018; Cederholm Björklund, 2018; 

Chatzitheodoridis et al., 2016; De Rosa et al., 

2019; Di Domenico & Miller, 2012; 

Dombrowski Risser, 2020; Huttunen, 2019; 

Klauser & Pauschinger, 2021; Marcello De Rosa 

& Gerard McElwee, 2021; Mazhar et al., 2021; 

McKillop et al., 2018; Nikolova & Pavlov, 2021; 

Röder, 2020; Seuneke & Bock, 2015; Sippel, 

2016; Stål et al., 2014; Stock et al., 2014; Vander 

Vennet et al., 2016; Wilson-Youlden & 

Bosworth, 2019; Zoltán et al., 2022). 

Políticas de desenvolvimento rural; 

desenvolvimento de negócios agrícolas; 

estratégias de diferenciação de produtos 

em empresas familiares; envolvimento 

das mulheres na produção agrícola e no 

empreendedorismo; agricultura familiar 

no desbravamento da agricultura 

globalizante; microempresas familiares e 

as políticas locais de desenvolvimento 

rural; revitalização de áreas rurais; 

implementação do turismo no campo; 

aprendizagem empreendedora.   

Teórico 

Empírico 

Quantitativo 

(n = 4) 

 (Fanchone et al., 2020; Graskemper et al., 2021; 

Marina Daneluz & Helenice González de Lima, 

2017; Weller et al., 2013). 

Práticas agroecológicas; diversificação de 

tamanho médio de fazendas familiares; 

desenvolvimento estratégico familiar; 

operações agrícolas; agricultura familiar 
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para segurança alimentar; 

sustentabilidade socioeconômica. 

Teórico 

Empírico 

Métodos 

Mistos  

(n = 14) 

 (Ahamed et al., 2021; Alberto Alesina & Nathan 

Nunn, 2013; Barbieri, 2013; Benmihoub et al., 

2016; Bhowmik, 2021; Brodt et al., 2004; Keiko 

Yamaguchi et al., 2020; Larcher et al., 2019; 

Liontakis & Tzouramani, 2016; Lyon et al., 

2019; Matei et al., 2017; Nassif et al., 2010; 

Naudiyal et al., 2019; Schoneveld et al., 2019). 

Desenvolvimento de estratégias; 

empreendedorismo social nas áreas 

rurais; diversificação dos meios de 

subsistência e os fatores que influenciam 

a saída de fazendas; compreender as 

perspectivas locais pela agricultura de 

subsistência.  

Teórico 

Qualitativo (n 

= 15) 

 (Beltramo et al., 2018; D’Silva et al., 2011; 

Goldman et al., 2007; Hara et al., 2022; 

Kalchenko et al., 2020; Kelemen et al., 2008; 

Mackay et al., 2018; McGehee & Kim, 2004; 

Mosquera Vásquez et al., 2017; Posner et al., 

2009; Pritchard et al., 2007; Suess-Reyes & 

Fuetsch, 2016; Torgersen & Seifert, 1999; Villar 

et al., 2013; Zaleckienė et al., 2018).  

Inovação entre jovens agricultores; 

sustentabilidade no agroturismo; 

diversificação da empresa agrícola; 

tomada de decisão para operação na 

agricultura familiar; fortalecimento do 

agricultor na cadeia alimentar; 

processamento dos alimentos; 

competividade de frutas e vegetais na 

agricultura familiar; o papel das mulheres 

no processo de aprendizagem na 

multifuncionalidade; empreendedorismo 

multifuncional.   

Teórico 

Quantitativo 

(n = 1) 

 (Geraldo Stachetti Rodrigues et al., 2016). 

Implantação de práticas do turismo no 

meio rural; qualidade de vida; população 

jovem no meio rural; revitalização de 

áreas rurais; turismo no campo.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

No estudo de metodologias quantitativas (n = 5), o método predominante foi a análise 

multivariada. As principais técnicas estatísticas utilizadas foram análise de correlações e 

análise numérica. Nos estudos de metodologias mistas (qualitativas e quantitativas = 14), o 

método predominante foi de entrevistas semiestruturadas, pesquisa documental, análise 

estatística de dados e análise numérica. 

Os estudos teóricos (n = 16), em sua maior parte (94%) utilizam metodologias 

qualitativas (15), o único estudo teórico que utilizou metodologia quantitativa (n =1) teve como 

objetivo o desenvolvimento sustentável e planejamento e gestão eficácia de recursos (Geraldo 

Stachetti Rodrigues et al., 2016). Na amostra havia 14 estudos com métodos mistos (qualitativo 

e quantitativo), os principais procedimentos adotados foram, entrevistas semiestruturadas e 

análise de conteúdo; e aplicação de survey e análise fatorial exploratória (Barbieri, 2013; Boza 

et al., 2019; Kuratko et al., 2015; Larcher et al., 2019; Remble et al., 2014). A diversidade de 

metodologias e temas abordados nos estudos analisados pode ser evidenciada na Tabela 2. 

 

4.2 Análise temática 

A análise de conteúdo indutiva dos 56 artigos selecionados previamente, foi conduzida 

com o auxílio do Atlas ti e permitiu identificar as principais práticas agrícolas adotadas na 

agricultura familiar. Foi possível evidenciar na literatura analisada que os estudos destacam 

quatro categorias principais quando relacionam as práticas agrícolas com o fenômeno do 

empreendedorismo rural na agricultura familiar. São elas: práticas agrícolas (destacam as 

práticas de um modo geral), práticas multifuncionais (estabelecem práticas não agrícolas 

adotadas), práticas empreendedoras e práticas sustentáveis, que são apresentados na Tabela 3: 
 

Tabela 3. Categorias de empreendedorismo rural na agricultura familiar 

Categorias Estudos 

identificados 

Temas abordados 

Práticas Agrícolas: 

as práticas produtivas agrícolas, adquirem um 

significado mais profundo que outras identidades 

(Baccar et al., 

2020, 2020; 

Kelemen et al., 

Práticas produtivas; maximização 

do lucro; preservação da vida; 

cultura rural; estilo de vida; 



 

 

ocupacionais, são vistas como um modo de vida (Hu 

& Gill, 2021; Inwood & Sharp, 2012), muitos 

agricultores encontram qualidade de vida, como a 

alegria e admiração nas práticas agrícolas cotidianas 

(Hu & Gill, 2021), elas podem representar uma 

mistura de novas tecnologias, políticas públicas 

ambiciosas e novas oportunidades de mercado, 

contribuindo com as transformações das relações 

entre agricultores, terras, processos de inovação e 

práticas agrícolas (Abbasi et al., 2021; Baccar et al., 

2020; Petit et al., 2018). 

2008; Matei et al., 

2017; Oostindie, 

2018; Petit et al., 

2018; Popescu et 

al., 2021; Stock et 

al., 2014). 

inovação; tecnologia; novas práticas 

de produção sustentável; condições 

econômicas; recursos naturais; 

políticas públicas; oportunidades de 

mercado; processo de inovação.  

Práticas Multifuncionais: 

As práticas multifuncionais estão relacionadas as 

funções desempenhadas no processo de 

aprendizagem diária, através das atividades 

desenvolvidas, por meio do qual os agricultores 

adquirem a propensão, o conhecimento e as 

habilidades necessárias para iniciar desenvolver e 

integrar novas atividades de negócios 

multifuncionais em suas fazendas (Seuneke & Bock, 

2015).  

(Ferreira et al., 

2020; Goldman et 

al., 2007; 

Graskemper et al., 

2021; Huttunen, 

2019; Mackay et 

al., 2018; Seuneke 

& Bock, 2015; 

Stock et al., 2014; 

Zaleckienė et al., 

2018) 

Negócios multifuncionais; produção 

de alimentos orgânico; produção de 

energia; práticas agrícolas 

sustentáveis; manejo biológicos de 

pragas; preservação das paisagens 

rurais; habitat e recursos naturais; 

sustentabilidade; gestão de resíduos 

agrícolas; gestão integradora de 

pragas; proteção de plantas nativas; 

preservação da vida selvagem; 

conservação da água; novas formas 

de empreendedorismo rural. 

Práticas Empreendedoras 

as práticas empreendedoras procuram desenvolver 

processos de produção e comercialização que estão 

ligados ao mercado, tanto para fornecimento de 

insumos, como sementes, fertilizantes e defensivos, 

quanto para a comercialização de produtos (Petit et 

al., 2018). Com isso, possibilita a geração de valor 

agregado que possibilita a ampliação das 

capacidades de investimento e capitalização. Tais 

práticas, baseiam-se na ampliação do uso do trabalho 

assalariado e do alto investimento em tecnologia, 

gerando dependência dos mercados para recursos 

produtivos como a terra, a água e o crédito 

(Dhewanto et al., 2020; Petit et al., 2018; Solen et 

al., 2018).  

(Oostindie, 2018; 

Petit et al., 2018; 

Seuneke & Bock, 

2015; Wilson-

Youlden & 

Bosworth, 2019). 

Processos de produção; processos de 

comercialização; fornecimento de 

insumos; sementes; fertilizantes; e 

defensivos; comercialização de 

produtos; agregação de valor; 

ampliação da capacidade produtiva; 

investimento; investimento em 

tecnologia; recursos produtivos; 

agricultores empreendedores; 

crédito; comportamento dos preços 

nos mercados agrícolas; lógica 

empreendedora; substitutibilidade 

da terra; geração de lucro; 

conservação ambiental. 

Práticas Sustentáveis 

As práticas agrícolas foram cruciais para o 

desenvolvimento rural e transição para a 

sustentabilidade rural. Contribuindo de forma 

efetiva com práticas agrícolas que favoreça a 

preservação da água, do solo, contribuindo com o 

clima e da floresta (Kelemen et al., 2008; Trunfio & 

Campana, 2019). A sustentabilidade tem sido usada 

como uma estrutura para examinar holisticamente os 

impactos de diferentes atividades empresariais nos 

âmbitos social, econômico e social, com dimensões 

ambientais das comunidades locais e do seu entorno 

(Aniah & Yelfaanibe, 2018; Endo et al., 2018). 

(Appel et al., 

2020; Baccar et 

al., 2020; Keiko 

Yamaguchi et al., 

2020; Kelemen et 

al., 2008; Matei et 

al., 2017; 

Oostindie, 2018; 

Petit et al., 2018; 

Popescu et al., 

2021; Stock et al., 

2014). 

Sustentabilidade ambiental; meio 

rural; forma efetiva de produção; 

produção conservacionistas; 

preservação da água; preservação do 

solo; contribuição com os impactos 

climáticos; contribuição com 

impactos florestais; atividades 

empresariais; atividades sociais; 

atividades econômicas; dimensões 

ambientais; comunidades locais.  

Fonte: Elaborado pelos Autores (2022). 

 

4.3 Insights de pesquisas futuras 

 Uma agenda de pesquisa futura para o empreendedorismo e agricultura familiar foi 

estruturada em torno das limitações que emergiram da literatura analisada e são propostas na 

Tabela 4. 

 



 

 

 

Tabela 4. Insights de Pesquisas Futuras. 

Proposta Referência  

Estudos futuros devem propor um estudo interdisciplinar examinado os processos 

internos/psicológicos envolvidos nas relações e inter-relações entre as barreiras que 

aprofundem o entendimento dos modelos de negócios sustentáveis. Também seria 

interessante comparar as barreiras para fazendas sem modelos de negócios 

desenvolvidos. 

(Cederholm 

Björklund, 2018). 

 

Uma questão crítica para pesquisas futuras é como o Agrodrone muda as maneiras pelas 

quais os agricultores familiares se relacionam com suas terras cultivadas a partir das 

imagens captadas. 

(Klauser & 

Pauschinger, 

2021). 

Pesquisas futuras a respeito do surgimento de empreendedores agrícolas multifamiliares, 

podem relacionar suas origens históricas, suas combinações de engajamentos locais e 

globais e as estratégias que empregam para alcançar a coesão familiar. 

(Sippel, 2016). 

Com a intensão de minimizar os efeitos ambientais, estudos futuros podem avaliar o 

papel dos agricultores na busca de soluções contra o impacto das alterações climáticas, 

na produção de alimentos saudáveis e de alta qualidade, na garantia da proteção do meio 

ambiente, da biodiversidade e da preservação da paisagem rural.  

(Ranjan, 2015). 

Pesquisas futuras a respeito de apoio de políticas públicas para a adoção de inovações 

tecnológicas, que proporcione o aumento da produtividade com redução do consumo de 

insumos e recursos naturais, podem contribuir para manter os jovens no campo, assim, 

evitando o êxodo rural, beneficiando a comunidade, diminuindo a aglomeração nas áreas 

urbanas e a escassez de mão-de-obra no campo. 

(Keiko Yamaguchi 

et al., 2020) 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2022). 

 

5. Considerações finais 

Este estudo, buscou realizar uma RSL sobre o empreendedorismo rural e agricultura 

familiar, abrangendo todos os períodos, com 309 artigos das bases de dados Web of Science e 

Scopus. A análise de conteúdo indutiva foi realizada com o auxílio do software Atlas ti, sendo 

possível agrupar a literatura em quatro categorias principais: práticas agrícolas, práticas 

multifuncionais, práticas empreendedoras e práticas sustentáveis. 

Através das análises, foi possível observar a participação do empreendedorismo rural e 

da agricultura familiar em todas as categorias encontradas, com ênfase no desenvolvimento de 

práticas agrícolas com menos impactos ao meio ambiente, por meio da aplicação de inovações 

técnicas e tecnológicas de produção mais sustentáveis (Solen et al., 2018). Destacando  práticas 

agrícolas, com o uso de técnicas menos agressivas ao meio ambiente, que contribuem com a 

produção, a comercialização, os serviços agroambientais, as vendas agrícolas, os produtos 

típicos regionais, além de outras atividades não agrícolas como o agroturismo,  que mitigam os 

impactos na paisagem rural ( Fortini et al., 2020; Nkhoma et al., 2017). 

Outro destaque de práticas empreendedoras e sustentáveis na agricultura familiar, são 

práticas conservacionistas no desenvolvimento de relação de produção sustentáveis de 

empreendedorismo rural agrícolas e não agrícolas, contribuindo positivamente para o meio 

ambiente (Fortini et al., 2020). Foi possível destacar que a junção do empreendedorismo rural 

e da sustentabilidade favorecem, de forma positiva, o desenvolvimento sustentável nas 

atividades agrícolas e não agrícolas no meio rural, especialmente na agricultura familiar 

(Fortini et al., 2020; Nkhoma et al., 2017). 

A agricultura familiar desempenha um importante papel nas práticas de produção de 

alimentos orgânicos, favorecendo o desenvolvimento de novos mercados que conectam 

produtos e consumidores com os setores públicos e privados, através de parcerias e projetos 

sociais e empresariais. Essa conexão, propicia a criação de estrutura de governança para os 



 

 

mercados existentes ou novos, possibilitando práticas de multifuncionalidade, gerando maior 

cooperação entre os agricultores através de parcerias entre empresas rurais no processo de 

modernização e globalização, favorecidos pelas práticas conservacionistas e a sustentabilidade 

ambiental (Fortini et al., 2020; Graskemper et al., 2021; Moroney et al., 2016).  

Foi possível identificar que os insights de pesquisas futuras relacionando o 

empreendedorismo rural, a agricultura familiar, a sustentabilidade e as práticas produtivas, 

tendem para a aplicação de inovações no setor, bem como novas técnicas de produção 

sustentável que podem gerar novas práticas empreendedoras que favorecem a produção e 

geração de renda no meio rural (Dinis, 2019; Dombrowski Risser, 2020; Geraldo Stachetti 

Rodrigues et al., 2016; Inwood & Sharp, 2012; Kalchenko et al., 2020).  

Por fim, é possível concluir que mais políticas públicas de apoio à adoção de inovações 

tecnológicas que aumentem a produtividade e reduzam o consumo de insumos e recursos 

naturais são necessárias. Tais políticas públicas podem incentivar a permanência dos jovens no 

campo, evitando o êxodo rural, beneficiando diretamente a comunidade, propiciando menor 

aglomeração nas áreas urbanas e reduzindo a escassez de mão-de-obra no campo (De Rosa et 

al., 2019; Larcher et al., 2019). 
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REFLEXÕES SOBRE O INTRAEMPREENDEDORISMO NO 

CONTEXTO BRASILEIRO 

Karen Pereira Alvares Villarim 

Patrícia de Sá Freire 

 

Em um cenário de crescente interesse pelo empreendedorismo, a identificação de pessoas com 

perfil empreendedor dentro das organizações fez emergir um novo conceito, o 

intraempreendedorismo. Este artigo tem como propósito analisar definições do conceito 

“intraempreendedorismo”, bem como os resultados de pesquisas sobre o tema no contexto 

brasileiro. Para tal, realizou-se uma revisão de literatura, que resultou em um total de 14 

artigos analisados. Como resultados, no campo teórico, verificou-se um cenário de confusão e 

imprecisão conceitual, sugerindo uma lacuna teórica a ser explorada em estudos futuros. No 

campo prático, verificou-se que o intraempreendedorismo está presente no cotidiano de 

organizações brasileiras, sejam públicas ou privadas, através de ações e práticas 

organizacionais intraempreendedoras. Desafios ao intraempreendedorismo também foram 

apontados.  

 

Palavras-chave: Intraempreendedorismo. Empreendedorismo Interno. Empreendedorismo 

Corporativo. Revisão de Literatura.  

 

1 Introdução 
 

Em um contexto de crescente interesse pelo empreendedorismo (LAPOLLI; GOMES, 

2017), a identificação de pessoas com perfil empreendedor dentro das organizações fez 

emergir um novo conceito, o intraempreendedorismo. O surgimento do conceito de 

intraempreendedorismo pode ser explicado pelo que argumenta Wunderer (2001), que afirma 

que mudanças no ambiente de negócios e na filosofia de gestão têm levado a um número cada 

vez maior de empresas exigindo empreendedorismo interno, tanto dos gestores quanto dos 

demais funcionários. 

Credita-se de forma consistente na literatura a origem do termo intraempreendedorismo 

ao empreendedor e empresário americano Gifford Pinchot III, que em 1978 utilizou o termo 

“empreendedorismo intracorporativo”, posteriormente abreviado para 

“'intraempreendedorismo” (SAKA, 2014). Em 1985, Gifford publicou o livro 

Intrapreneuring: Why You Don't Have to Leave the Corporation to Become an Entrepreneur, 

feito que seria um dos responsáveis pela disseminação do conceito, em conjunto com a 

inclusão do termo intrapreneur (intraempreendedor) no American Heritage Dictionary em 

1992 (SAKA, 2014). Para Antoncic e Hisrich (2003), trata-se de subcampo crescente de 

pesquisa em empreendedorismo, o qual evoluiu para três áreas focais: foco no 

intraempreendedor individual, formação de novos empreendimentos corporativos e foco na 

organização empresarial. 

No cenário brasileiro, uma das primeiras definições do intraempreendedorismo aparece 

no trabalho de Araújo (1988), que o definiu como o “processo de criação e desenvolvimento 

de negócios, mas não independentes, e sim vinculados às médias e grandes 

organizações”(ARAÚJO, 1988). A definição proposta por Araújo limita a existência do 

processo de criação, conduzido pelos intraempreendedores, ao contexto das médias e grandes 



 

 

organizações. De fato, foi nesse contexto que o conceito se originou. Todavia, com o passar 

do tempo, o termo intraempreendedorismo foi sendo difundido e atrelado a todos tipos de 

organizações. 

Como exemplo, Doh e Pearce II (2004) argumentam que o termo é aplicável a 

iniciativas internas, independentemente do tamanho ou idade da organização. Refletindo 

também esta percepção, a definição de intraempreendedorismo proposta pelo Sebrae Nacional 

(2018) demonstra uma concepção mais abrangente: “Processo que ocorre dentro de uma 

empresa existente, independentemente de seu porte, e leva-a não somente a novos negócios, 

mas também a outras atividades e orientações inovadoras como o desenvolvimento de novos 

produtos, serviços, tecnologias, técnicas administrativas, estratégias e posturas competitivas 

(SEBRAE NACIONAL, 2018). 

A definição proposta pelo Sebrae demonstra não somente uma transformação do 

conceito de intraempreendedorismo, como também revela que o termo é de fato utilizado no 

Brasil. Todavia, em comparação ao uso do conceito de empreendedorismo, o 

intraempreendedorismo ainda é pouco conhecido e utilizado (CADAR; BADULESCU, 2017). 

Além disso, o intraempreendedorismo concorre com outros conceitos de gestão semelhantes 

(ANTONCIC; HISRICH, 2003), tais como “empreendedorismo intracorporativo”, 

“empreendedorismo corporativo interno”, “orientação empreendedora”, “gestão inovadora 

pioneira”, “corporate venturing”, “renovação organizacional”, “gestão empreendedora”, 

“empreendedorismo em nível de empresa”, “estratégia empreendedora e alianças 

corporativas” (HASHIMOTO, 2006). Visando explorar essas questões, esse estudo visa 

analisar definições do conceito Intraempreendedorismo, bem como os resultados de pesquisas 

sobre o tema no contexto brasileiro. Para tal, desenvolveu-se uma revisão de literatura, com 

base em artigos recuperados no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), resultando em um total de 14 artigos analisados. A 

seguir, apresenta-se a metodologia utilizada para conduzir essa revisão, seguida pelos 

resultados, discussão e considerações finais. 

 

2  Metodologia 

 
 Essa pesquisa tem caráter descritivo (GIL, 2017) e é também uma revisão de literatura. 

A revisão de literatura compreende a seleção, leitura e análise de textos relevantes ao tema do 

projeto, seguida de um relato por escrito (ROESCH; BECKER; MELLO, 1999). A literatura 

foi obtida através de busca realizada em 08/04/2022 no Portal de Periódicos da CAPES. A 

escolha pelo Portal da CAPES se deu por sua relevância no cenário nacional, bem como por 

reunir mais de 130 bases referenciais.  

 Para realização da busca, o termo “intraempreendedorismo” foi pesquisado no campo 

assunto; posteriormente, selecionou-se o tópico “intraempreendedorismo” e “periódicos 

revisados por pares”. Após, os artigos recuperados foram exportados para o software 

gerenciador de referências Mendeley a fim de serem organizados e analisados com base em 

leitura integral. As informações relativas à definição do intraempreendedorismo foram 

extraídas das fundamentações teóricas dos artigos, enquanto às relativas aos resultados das 

pesquisas, dos próprios resultados. A seguir, apresenta-se os resultados desse estudo, 

incluindo uma breve discussão sobre os principais achados e, por fim, as considerações finais. 

 

 



 

 

3 Resultados 
 

 A busca realizada resultou em um total de 15 artigos, sendo um artigo duplicado. 

Deste total, foram analisados 14 artigos publicados entre 2008 e 2021, os quais são descritos a 

seguir.  

 

Análise dos conceitos utilizados para definição do Intraempreendedorismo 

 

 No campo dos estudos teóricos, destacam-se os estudos de Emmendoerfer e colegas 

(EMMENDOERFER; HASHIMOTO; VALADARES, 2010; EMMENDOERFER; 

VALADARES, 2011). Os autores preocupam-se em realizar uma distinção conceitual entre o 

que consideram dois elementos empíricos do empreendedorismo interno, o 

“Intraempreendedorismo” e o “Empreendedorismo Corporativo”.  A distinção conceitual 

realizada pelos autores denota que o primeiro se concentra em inovação de produtos e 

processos, e o segundo no desenvolvimento de estratégias e negócios: 
“Portanto, a principal diferença conceitual entre os termos intraempreendedorismo e 

empreendedor corporativo reside no horizonte de atuação em virtude da posição em 

que o indivíduo ocupa na organização. Enquanto o intraempreendedor tem como 

horizonte a inovação nos produtos, processos e procedimentos no interior da própria 

organização, o empreendedor corporativo tem o seu horizonte centrado no mercado, 

buscando desenvolver novas estratégias e negócios para a própria organização” 

(EMMENDOERFER; VALADARES, 2011, p. 93). 
 Em Emmendoerfer e Valadares (2011), os autores mencionam que o primeiro estudo 

sobre o tema publicado no Brasil foi a obra de Gifford Pinchot III, em 1985, denominada 

Intrapreneuring. As definições de intraempreendedorismo apresentadas pelos autores estão 

expostas no quadro 1, e relacionam o conceito a um processo, a um ambiente organizacional 

propício à inovação e à transformação de ideias em ações coletivas (EMMENDOERFER; 

VALADARES, 2011). Note-se que ao tratar do intraempreendedorismo, em Emmendoerfer, 

Hashimoto e Valarares (2010), os autores conceituam somente o indivíduo que empreende 

dentro da organização (intraempreendedor), não apresentando definição para o 

intraempreendedorismo, assim como fazem no estudo de 2011 (EMMENDOERFER; 

VALADARES, 2011).  

 A definição de intraempreendedorismo atrelada a processo também emergiu na análise 

bibliométrica sobre intraempreendedorismo realizada por Silva et al. (2017). Os autores se 

apoiaram em (Dornelas (2001) para introduzir o conceito, afirmando que “o 

intraempreendedorismo é uma extensão do empreendedorismo” (SILVA et al., 2017, p. 48) e 

definindo-o como “um processo que ocorre como o nexo de empreender e de ter 

oportunidades” (SILVA et al., 2017, p. 53 apud MENZEL et. al, 2007, p. 734). No momento 

em que abordam as características do intraempreendedor, os autores também se referem à 

Gifford Pinchot III, referenciando a obra de Pinchot (1989), na qual este definia os 

intraempreendedores “como empreendedores internos de uma determinada empresa” (SILVA 

et al., 2017, p. 49), os quais “através de motivação e uma certa autonomia concedida deveriam 

trabalhar esforçadamente para que suas ideias inovadoras trouxessem sucesso para sua 

organização” (SILVA et al., 2017, p. 49).  

 Passando dos estudos teóricos para os empíricos, Chieh e Andreassi (2008), também 

se apoiaram em Pinchot III para introduzir o intraempreendedorismo (PINCHOT, 1989), 

atribuindo a esse autor a origem do termo, além de apresentarem uma série de conceitos e 



 

 

definições propostas por outros autores, conforme demonstrado no quadro 1, as quais 

relacionam o intraempreendedorismo a um processo, a um conceito composto pelas 

dimensões inovação e renovação estratégica, a um ambiente propício à inovação e à 

capacidade de ação dos funcionários. Práticas de intraempreendedorismo também foram 

descritas, essas com base no trabalho de Eesley e Longenecker (2006), que realizaram um 

estudo com 179 gerentes de diversas empresas de manufatura e de serviços dos EUA, com o 

objetivo de investigar a experiência dos participantes com o intraempreendedorismo (CHIEH; 

ANDREASSI, 2008). O conceito de inovação também foi abordado, pois, para os autores, a 

inovação e a criatividade são possíveis fontes de motivação para a adoção do 

intraempreendedorismo. 

 De modo semelhante, Lizote et. al (2013) apresentam algumas definições de 

intraempreendedorismo relacionadas à inovação e renovação estratégica, ação e intenções 

comportamentais. A obra de Pinchot (1985) foi novamente referenciada, todavia, em apenas 

uma passagem e sem mencionar o autor como responsável por cunhar o termo.  

 No estudo conduzido por Silva et al (2018) os autores introduzem o 

intraempreendedorismo referenciando Pinchot (1985), Antoncic e Hisrich (2003), Filion 

(2004) e Dornelas (2008). Ainda, nesse estudo, o intraempreendedorismo é tratado como 

sinônimo de empreendedorismo corporativo (HASHIMOTO, 2009) e empreendedorismo 

interno (EMMENDOERFER; VALADARES, 2011). Santos, Gomes e Bacelar (2018) 

também tratam esses conceitos como sinônimo, pautados em Shepherd, Hisrich e Peters 

(2014), ao afirmarem que “intraempreendedorismo  também  é  conhecido como 

empreendedorismo  corporativo, pois é um meio de desenvolver, estimular e incitar 

empreendedores dentro da organização a  pensarem de maneira diferente a execução de algo” 

(SHEPHERD; HISRICH; PETERS, 2014 apud SANTOS; GOMES; BACELAR, 2018), bem 

como se apoiam em Alves (2011) para oferecer definições de intraempreendedorismo 

atreladas à inovação.  

 Em Santos, Alves e Melo (2020), também se percebe que ambos os conceitos -

intraempreendedorismo e empreendedorismo corporativo - são tratados como sinônimos. Os 

autores se apoiam em Filion (2004) para afirmar que “a primeira ramificação do 

empreendedorismo foi o intraempreendedorismo (intrapreneuring), que define o 

empreendedor em uma organização, corroborando com a definição de Dolabela (1999) do 

empregado empreendedor” (SANTOS; ALVES; MELO, 2020, p. 6).  

 Por outro lado, Medeiros, Miranda e Nogueira Jr. (2009), apesar de terem elegido o 

intraempreendedorismo como uma das palavras-chave do estudo, não apresentam definição 

para esse conceito. Os autores abordam inicialmente o conceito mais amplo de 

empreendedorismo, apoiados nos ensinamentos de Schumpeter (1947) para posteriormente 

apresentar o conceito corporate entrepreneurship (ou “empreendedorismo corporativo” na 

língua portuguesa), que “se refere às empresas capazes de estimular a iniciativa de seus 

funcionários, de forma que eles proponham novas ideias, novos negócios ou serviços e novos 

processos” (MEDEIROS; MIRANDA; NOGUEIRA JR, 2009, p. 195).  

 Assim, seguindo a maior parte dos estudos analisados, Medeiros, Miranda e Nogueira 

Jr (2009) tratam corporate entrepreneurship (empreendedorismo corporativo) como sinônimo 

de intrapreneurship (intraempreendedorismo), ao afirmarem que corporate entrepreneurship 

é referenciado na literatura por diversas outras denominações, como empreendedorismo 

intracorporativo, intrapreneurship (intraempreendedorismo) (PINCHOT, 1987) e corporate 

venturing (CHESBROUGH, 2002; VON HIPPEL, 1977). Ainda, os autores evidenciam a 



 

 

íntima relação entre corporate entrepreneurship e o processo de inovação e recorrem a 

autores clássicos (BARNEY, 1986; DRUCKER, 2005; FARREL, 1993), para abordar o 

relacionamento do empreendedorismo com a inovação e a cultura organizacional. 

 Conceitos de empreendedorismo e intraempreendedorismo também foram abordados 

por Barbosa e Durante (2013), relacionando esse último à inovação. Apoiados em Hisrich e 

Peters (2004), os autores afirmam que o “intraempreendedorismo é um termo inglês 

(intrapreneur) criado por Gifford Pinchot III para designar aquele indivíduo que, na 

organização, assume a responsabilidade de ocasionar a inovação”. Barbosa e Durante (2013) 

não apresentam outras definições para o intraempreendedorismo, atendo-se essencialmente 

em descrever as características do intraempreendedor.  

 Na sequência, seguindo a maioria dos estudos analisados, Lapolli e Gomes (2017) 

creditaram a criação do termo intraempreendedorismo à Gifford Pinchot III, mencionando que 

Gifford o cunhou, no final da década de 1970, “para caracterizar as ações das empresas no 

sentido de criar um ambiente de incentivo à inovação, à aceitação de riscos e à criatividade 

dentro das empresas existentes” (LAPOLLI; GOMES, 2017, p. 128). Por outro lado, as 

autoras demonstram que o conceito de intraempreendedorismo existia anteriormente à sua 

criação por Gifford Pinchot III, e citam que Joseph Schumpeter, ainda na primeira metade do 

século XX, já previa a existência do empreendedor corporativo, pois, afirmava que o 

empreendedor pode também inovar dentro de negócios já existentes, sendo possível ser 

empreendedor dentro de empresas já constituídas (LAPOLLI; GOMES, 2017). Lapolli e 

Gomes (2017) dão sequência ao desenvolvimento teórico do artigo abordando o 

intraempreendedorismo no setor público, além das práticas intraempreendedoras (práticas de 

reconhecimento dos intraempreendedores, de fomento à criatividade e a inovação, de 

comunicação, de liberdade de ação e de tolerância a erros), bem como as dificuldades para o 

intraempreendedorismo público.  

 Em se tratando dos estudos empíricos em bibliotecas, Karpinski e Rodrigues Vieira 

(2019) apresentam um conceito de intraempreendedorismo apoiados em David (2004), que 

relaciona o intraempreendedorismo à uma mudança de mentalidade dentro da organização. De 

outro modo, Trevisol Neto e Franceschi (2019) se embasaram em Dornelas (2008) para 

introduzir o conceito de empreendedorismo, descrevendo as características do 

intraempreendedor com base em David (2004) e vinculando o intraempreendedorismo à 

inovação, bom base em conceituação proposta por Alves e Davok (2009). 

 Por fim, ainda no campo dos estudos empíricos, Fonseca e Mota (2017), apesar de 

terem utilizado o termo intraempreendedorismo no campo palavras-chave, apenas mencionam 

esse termo na fundamentação teórica, que tratou sobre o empreendedorismo e o 

empreendedorismo na formação acadêmica do bibliotecário, bem como sobre o conceito 

empreendedorismo interno, que para os autores trata-se de um sinônimo do 

intraempreendedorismo. Contudo, Fonseca e Mota (2017) não apresentam definições para 

esses termos, apresentando apenas as características dos intraempreendedores: “... pessoas 

criativas e inovadoras que desenvolvem suas ideias dentro da organização, usando recursos 

corporativos e o tempo da empresa, não para obter lucro pessoal, mas para o progresso da 

organização” (CHAMPION, 1988 apud FONSECA; MOTA, 2017).  

 O quadro abaixo apresenta os conceitos de intraempreendedorismo analisados nos 

estudos apresentados. Os conceitos foram dispostos em grupos, definidos pela autora a partir 

da análise de cada conceito analisado e com o intuito de facilitar a visualização dos conceitos. 



 

 

Contudo, não se trata de uma classificação rígida, pois, muitos conceitos apresentam mais de 

um elemento em evidência. 

Para Antoncic e Hisrich (2003), trata-se de subcampo crescente de pesquisa em 

empreendedorismo, que evoluiu para três áreas focais: foco no intraempreendedor individual, 

formação de novos empreendimentos corporativos e foco na organização empresarial. 

 
Quadro 1: Conceitos utilizados para definição do termo Intraempreendedorismo  

“empreendedorismo em empresas existentes, a partir de um processo no qual os indivíduos dentro das 

organizações perseguem oportunidades independentemente dos recursos que controlam” (STEVENSON; 

JARILLO, 1990 apud EMMENDOERFER; VALADARES, 2011) 

“criação de um ambiente no qual a inovação pode florescer de forma a transformar pessoas comuns, que nunca 

viram um cliente, em empreendedores de sucesso que assumem responsabilidades e papéis dentro da empresa” 

(PRYOR; SHAYS, 1993 apud CHIE; ANDREASSI, 2008, p. 3) 

“criação de um ambiente no qual a inovação pode florescer de forma a transformar pessoas comuns em 

empreendedores de sucesso” (PRYOR; SHAYS, 1993 apud EMMENDOERFER; VALADARES, 2011); 

“conceito composto por duas dimensões: foco na inovação e criação de negócios e a renovação estratégica” 

(ZAHRA, 1995 apud CHIE; ANDREASSI, 2008); 

“conceito composto por duas dimensões, qual seja, o compromisso da empresa em construir novos produtos ou 

processos, criando novos mercados, e a renovação estratégica, que é a revitalização das operações” (ZARAH; 

COVIN, 1995 apud LIZOTE et. al 2013). 

“... transformação de ideias individuais em ações coletivas por meio do gerenciamento de incertezas (CHUNG; 

GIBBONS, 1997 apud EMMENDOERFER; VALADARES, 2011) 

“um processo interno de uma empresa existente, independente do seu tamanho, e lida não somente com novos 

negócios, mas também com outras atividades e orientações inovadoras” (ANTONCIC, 2001 apud CHIE; 

ANDREASSI, 2008, p. 3);  

“... ação empreendedora dentro de uma organização” (ANTONCIC E HISRICH, 2003 apud LIZOTE et. al 2013, 

p. 239) 

“(intraempreendedorismo)... representa uma enorme mudança de mentalidade dentro da empresa: a substituição 

do espírito conservador e burocrático por um espírito de empreendimento profissional e de realização pessoal” 

(DAVID, 2004, p. 16, apud KARPINSKI; RODRIGUES VIEIRA, 2019) 

“capacidade que os funcionários de uma empresa têm para agir como empreendedores” (ANDREASSI, 2005 

apud CHIE; ANDREASSI, 2008) 

“um processo que ocorre como o nexo de empreender e de ter oportunidades” (MENZEL et al., 2007, p. 734 

apud DA SILVA et al., 2017, p. 53) 

“atuação de gerentes agindo como se fossem donos do negócio, rearranjo da cadeia de valores, realocação dos 

atuais recursos e competências em novas e distintas maneiras e, em especial, na criação de uma cultura e clima 

inovadores” (DORNELAS, 2008 apud SILVA et al 2018).  

“o intraempreendedor é um empreendedor interno que tem liberdade para inovar ou criar novos produtos ou 

serviços através do incentivo e das oportunidades dadas pela empresa em que trabalha” (ALVES; DAVOK, 

2009, p. 314 apud TREVISOL NETO; FRANCESCHI, 2019). 

“... intenções comportamentais emergentes dos indivíduos que apresentam suas próprias ideias e, em seguida, as 

trazem para a vida na organização, com assistência e recursos da gestão” (SHABANA, 2010 apud LIZOTE et. al 

2013, p. 240). 

“conceito está relacionado ao comportamento inovador, independentemente de função, organização e lugar” 

(ALVES, 2011 apud SANTOS; GOMES; BACELAR, 2018). 

“Intraempreendedorismo é um termo inglês (intrapreneur) criado por Gifford Pinchot III para designar aquele 

indivíduo que, na organização, assume a responsabilidade de ocasionar a inovação” (BARBOSA; DURANTE, 

2013, p. 62) 

“desenvolvimento de novos produtos e processos ou bem à adaptação de um já existente” (CHIEH; 

ANDREASSI, 2007 apud LIZOTE et. al 2013, p. 239) 

“ações das empresas no sentido de criar um ambiente de incentivo à inovação, à aceitação de riscos e à 

criatividade dentro das empresas existentes” (LAPOLLI; GOMES, 2017, p. 128). 

Fonte: elaboração do autor (2022) 



 

 

Principais achados das pesquisas sobre Intraempreendedorismo no contexto brasileiro 

 

 Neste capítulo são descritos os principais achados sobre o intraempreendedorismo nos 

artigos empíricos analisados, que totalizam 11. 

 Chieh e Andreassi (2008) verificaram que os entrevistados possuíam conhecimento a 

respeito dos conceitos e fundamentos ligados ao intraempreendedorismo, bem como 

consideravam-nos aplicáveis na empresa. Todavia, mesmo com a existência de programas 

institucionais relacionados ao intraempreendedorismo, o termo em si ainda era pouco 

conhecido, e a empresa utilizava nomenclaturas tais como atitude proativa, senso de 

propriedade e ser protagonista, para designar atitudes de um intraempreendedor. Chieh e 

Andreassi (2008) também perceberam não haver um entendimento homogêneo sobre as 

iniciativas organizacionais relativas ao intraempreendedorismo entre as áreas, e que o 

incentivo e reconhecimento ao profissional intraempreendedor ainda é muito dependente de 

ações individuais dos gestores diretos. Por fim, os autores verificaram, em relação ao termo 

intraempreendedorismo, que o erro mais comum dos sujeitos entrevistados foi associá-lo 

exclusivamente à inovação, tendo em vista que poucos entrevistados relacionaram o 

intraempreendedorismo às ações de melhoria contínua.  

 De outro modo, Medeiros, Miranda e Nogueira Jr (2009) identificaram as 

características da cultura empreendedora propostas pelo Instituto Brasileiro de 

Intraempreendedorismo - IBIE (2008) na cultura comercial da organização estudada. Todavia, 

ao procederem a análise visando identificar a presença das dimensões da cultura nacional 

(distância do poder, masculinidade x feminilidade, individualismo, aversão à incerteza, 

orientação quanto ao prazo), estas não foram identificadas, demonstrando que as dimensões 

da cultura nacional brasileira estão presentes na cultura comercial da organização analisada 

em apenas alguns dos critérios propostos pelo IBIE (2008) para caracterizar uma cultura 

empreendedora.  

 Quanto aos achados de Lizote et. al (2013), obtidos a partir dos dados coletados de 

382 sujeitos, foi verificado que comportamento intraempreendedor é determinado pelos 

fatores organizacionais apoio da direção, liberdade no trabalho, recompensas, tempo 

disponível e incerteza nas tarefas, fatores que podem ser relacionados ao ambiente e a cultura 

da organização. Por outro lado, quando inserida a variável mediadora “identidade 

organizacional”, o modelo utilizado pelos autores, adaptado de Moriano et al. (2009), perdeu 

a validade. Por fim, foi verificado que a variável identidade organizacional não atua como 

mediadora entre os fatores organizacionais mencionados e o comportamento 

intraempreendedor. 

 Já Santos, Alves e Melo (2020) realizaram estudo em quatro organizações (indústrias 

brasileiras) e verificaram que estas possuem um nível mediano de intraempreendedorismo, 

além de uma cultura intraempreendedora pouco disseminada. De outro modo, Barbosa e 

Durante (2013) constataram que as características empreendedoras e intraempreendedoras são 

potencializadas pela formação de secretariado executivo, e que o empreendedorismo é uma 

realidade na profissão secretarial.  

 No campo da biblioteconomia, a análise curricular realizada pelos pesquisadores 

Fonseca e Mota (2017) demonstrou haver apenas uma disciplina com conteúdo empreendedor 

em curso superior de biblioteconomia, apesar de terem sido verificadas atitudes 

empreendedoras no espaço do curso. Já Karpinski e Rodrigues Vieira (2019) verificaram que 

ações intraempreendedoras em unidades de informação são importantes, principalmente para 



 

 

fins de visibilidade e reconhecimento institucional. Nessa direção, Trevisol Neto e Franceschi 

(2019) verificaram que as ações de intraempreendedorismo desenvolvidas em uma biblioteca 

universitária agregaram valor aos serviços da biblioteca e intensificaram a relação com a 

comunidade acadêmica.  

 Por outro lado, no estudo de caso de Lapolli e Gomes (2017), verificou-se que a 

organização pública objeto de estudo realizava as seguintes práticas intraempreendedoras: 

estímulo ao comportamento intraempreendedor através de exemplos e desafios, 

recompensando o comportamento diferenciado; apoio à ação intraempreendedora na 

instituição; estímulo à autonomia dos colaboradores; política de permanência limitada nos 

cargos; reuniões periódicas abertas com grupos de servidores; prática de tolerância a erros e 

parcerias com a iniciativa privada. Além disto, os autores identificaram as seguintes 

dificuldades para o intraempreendedorismo na organização: excesso de burocracia; apego à 

normas e regulamentos, o que desestimula a cultura empreendedora; desafio de fazer as 

pessoas se sentirem participantes e conhecedoras do negócio principal da organização; forma 

de acesso à organização, concurso público, que dificulta a seleção de pessoas com perfil 

adequado e resistências por parte do sindicato.  

 Também na esfera pública, Silva et al (2018) identificaram características 

comportamentais empreendedoras em agentes da administração pública municipal, medidas 

por uma escala adaptada do Carland Entrepreneurship Index (CEI), que leva em consideração 

quatro características para descrever um empreendedor: postura estratégica; traços de 

personalidade; propensão ao risco e propensão à inovação. Os autores concluíram que a 

presença dessas características na gestão pública, ao mesmo tempo que resulta em mais riscos, 

gera também um maior potencial inovador.  De outro modo, Santos, Gomes e Bacelar (2018) 

verificaram, em consonância com o que afirma Pinchot III (1985), que atitudes 

intraempreendedoras das mulheres no serviço público são possibilitadas por meio do 

estabelecimento de redes de contato, sendo mais dependentes de fatores ambientais do que de 

características pessoais.  

 O quadro 2 resume os principais achados sobre o intraempreendedorismo nos artigos 

empíricos analisados. 

 
Quadro 2: principais achados sobre o intraempreendedorismo nos artigos empíricos analisados 

Autor Achados  

(BARBOSA; 

DURANTE, 

2013) 

- Características empreendedoras e intraempreendedoras são potencializadas pela formação de 

secretariado executivo; 

- Empreendedorismo é uma realidade na profissão secretarial; 

(CHIEH; 

ANDREASSI, 

2008) 

- Termo pouco conhecido; 

- Uso de nomenclaturas similares como sinônimo (atitude proativa, senso de propriedade e ser 

protagonista); 

- Falta de entendimento homogêneo sobre as iniciativas organizacionais relativas ao 

intraempreendedorismo entre os setores da organização; 

- Incentivo e reconhecimento ao profissional intraempreendedor muito dependente de ações 

individuais de gestores diretos;  

- Intraempreendedorismo associado exclusivamente à inovação, e pouco a ações de melhoria 

contínua. 

(FONSECA; 

MOTA, 2017) 

- A análise curricular demonstrou haver apenas uma disciplina com conteúdo empreendedor 

no curso analisado, apesar de terem sido verificadas atitudes empreendedoras no espaço do 

curso. 

(LIZOTE et al., 

2013) 

- Comportamento intraempreendedor é determinado pelos fatores organizacionais apoio da 

direção, liberdade no trabalho, recompensas, tempo disponível e incerteza nas tarefas.  



 

 

- A variável identidade organizacional não atua como mediadora entre os fatores 

organizacionais mencionados e o comportamento intraempreendedor no grupo investigado. 

(LAPOLLI; 

GOMES, 2017) 

- práticas intraempreendedoras: estímulo ao comportamento intraempreendedor; apoio à ação 

intraempreendedora na instituição; estímulo à autonomia dos colaboradores; política de 

permanência limitada nos cargos; reuniões periódicas abertas com grupos de servidores; 

prática de tolerância a erros e parcerias com a iniciativa privada.  

- Dificuldades para o intraempreendedorismo: excesso de burocracia; apego à normas e 

regulamentos, o que desestimula a cultura empreendedora; desafio de fazer as pessoas se 

sentirem participantes e conhecedoras do negócio principal da organização; forma de acesso à 

organização, concurso público, que dificulta a seleção de pessoas com perfil adequado e 

resistências por parte do sindicato. 

(MEDEIROS; 

MIRANDA; 

NOGUEIRA 

JR, 2009) 

 

- Identificação de características da cultura empreendedora propostas pelo Instituto Brasileiro 

de Intraempreendedorismo - IBIE (2008) na cultura comercial da organização estudada.  

- Dimensões da cultura nacional brasileira estão presentes na cultura comercial da 

organização estudada em apenas alguns dos critérios propostos pelo IBIE (2008) para 

caracterizar uma cultura empreendedora. 

(KARPINSKI; 

RODRIGUES 

VIEIRA, 2019) 

- Ações intraempreendedoras em unidades de informação são importantes, principalmente 

para fins de visibilidade e reconhecimento institucional. 

(SANTOS; 

ALVES; 

MELO, 2020) 

-Nível mediano de intraempreendedorismo nas indústrias analisadas; 

- Cultura intraempreendedora pouco disseminada nas indústrias analisadas. 

(SANTOS; 

GOMES; 

BACELAR, 

2018) 

-Atitudes intraempreendedoras das mulheres no serviço público são possibilitadas por meio 

do estabelecimento de redes de contato, sendo mais dependentes de fatores ambientais do que 

de características pessoais. 

(SILVA et al., 

2018) 

- Presença de características empreendedoras em agentes da administração pública resulta em 

mais riscos, contudo, gera também um maior potencial inovador. 

(TREVISOL 

NETO; 

FRANCESCHI, 

2019) 

- Ações de intraempreendedorismo desenvolvidas em uma biblioteca universitária foram 

consideradas positivas, agregando valor aos serviços da biblioteca e intensificando a relação 

com a comunidade acadêmica. 

Fonte: elaboração do autor (2022) 

 

4 Discussão 
 

 A análise de artigos a respeito do intraempreendedorismo possibilitou algumas 

reflexões acerca dos conceitos utilizados para definição do termo, bem como em relação aos 

principais achados dessas investigações.  

 Em se tratando dos conceitos utilizados para definição do termo 

intraempreendedorismo, conforme apontado na revisão teórica, a literatura analisada foi 

consistente em afirmar que Gifford Pinchot III (PINCHOT, 1987, 1989) foi o responsável por 

cunhar e disseminar inicialmente o intraempreendedorismo, ainda que as definições de 

intraempreendedorismo constante nos artigos tenham sido propostas por outros autores (vide 

quadro 1), haja vista que em suas obras Pinchot não oferece uma definição clara para o 

intraempreendedorismo, mas sim preocupa-se em descrever as principais características dos 

intraempreendedores (PINCHOT, 1987, 1989). Contudo, conforme advertem Lapolli e Gomes 

(2017) o conceito de intraempreendedorismo já existia anteriormente à sua menção por 

Gifford Pinchot III, pois, já na metade do século XX, Joseph Schumpeter (1947) afirmava que 

o empreendedor pode também poderia inovar dentro de negócios já existentes, sendo possível 

ser empreendedor dentro de empresas já constituídas  



 

 

 Além disso, verificou-se que na maior parte dos artigos analisados os termos 

“empreendedorismo interno”, “intraempreendedorismo” e/ou “empreendedorismo 

corporativo” são tratados como sinônimos (FONSECA; MOTA, 2017; MEDEIROS; 

MIRANDA; NOGUEIRA JR, 2009; SANTOS; ALVES; MELO, 2020; SANTOS; GOMES; 

BACELAR, 2018; SILVA et al., 2018). Essa constatação emergiu na obra de Chieh e 

Andreassi (2008), que verificaram empiricamente o uso de nomenclaturas similares como 

sinônimo de intraempreendedorismo.  

 Emmendoerfer, Hashimoto e Lopes Valadares (2010) atentaram para essa questão na 

discussão teórica, demonstrando preocupação em diferenciar os conceitos de 

“intraempreendedorismo” e “empreendedorismo corporativo”, reforçada posteriormente por 

Emmendoerfer e Lopes Valadares (2011). A diferença entre um termo e outro, para os 

autores, é que enquanto o intraempreendedor se concentra na inovação em produtos e 

processos, o empreendedor corporativo tem seu enfoque no desenvolvimento de novas 

estratégias e negócios para a organização. Esse entendimento vai ao encontro do que afirmam 

Antoncic e Hisrich (2003), que ensinam que o intraempreendedorismo é um subcampo 

crescente de pesquisa em empreendedorismo, o qual evoluiu para três áreas focais: foco no 

intraempreendedor individual, formação de novos empreendimentos corporativos e foco na 

organização empresarial. 

 Outro ponto a destacar é que, nas definições de intraempreendedorismo utilizadas 

pelos autores, emergiram diversos elementos atrelados, como processo (CHIEH; 

ANDREASSI, 2008; EMMENDOERFER; VALADARES, 2011; SILVA et al., 2017); forma 

de renovação estratégica (CHIEH; ANDREASSI, 2008; LIZOTE et al., 2013); algo 

relacionado ao ambiente (CHIEH; ANDREASSI, 2008; EMMENDOERFER; VALADARES, 

2011; KARPINSKI; RODRIGUES VIEIRA, 2019); e especialmente ação e inovação em 

produtos e processos (BARBOSA; DURANTE, 2013; CHIEH; ANDREASSI, 2008; 

EMMENDOERFER; VALADARES, 2011; LAPOLLI; GOMES, 2017; LIZOTE et al., 2013; 

SANTOS; GOMES; BACELAR, 2018; TREVISOL NETO; FRANCESCHI, 2019). Ainda, 

nos estudos de Barbosa e Durante (2013) e Santos, Alves e Melo (2020), a definição de 

intraempreendedorismo foi confundida com a definição de intraempreendedor, revelando a 

falha na distinção entre a ação de empreender internamente (intraempreendedorismo), e o 

indivíduo que empreende (intraempreendedor).   

 Ademais, a análise dos principais achados das pesquisas permitiu verificar que, em 

geral, o intraempreendedorismo é um fenômeno que ocorre no cotidiano das organizações 

pesquisadas, no caso dos estudos empíricos, ainda que o termo em si seja de fato pouco 

conhecido e utilizado, conforme preconizado na introdução desse artigo (CADAR; 

BADULESCU, 2017). Como exemplo, no estudo de Chieh e Andreassi (2008), os autores 

concluíram que o intraempreendedorismo faz parte do cotidiano da empresa, ainda que o 

termo intraempreendedorismo seja pouco conhecido e confundido com outras nomenclaturas. 

Ainda, no estudo de Santos, Alves e Melo (2020), foi verificado um nível mediano de 

intraempreendedorismo nas indústrias analisadas, além de uma cultura intraempreendedora 

pouco disseminada. Já Medeiros, Miranda e Nogueira (2009) encontraram somente algumas 

das características da cultura empreendedora proposta pelo IBIE (2008) na cultura comercial 

da organização objeto de estudo. 

 Ainda quanto a ocorrência do intraempreendedorismo no cotidiano das organizações, 

os resultados dessa pesquisa corroboram o que afirmam Emmendoerfer e Lopes Valadares 

(2011), que ação dos empreendedores internos pode ser verificada em todos os setores da 



 

 

economia. Nos estudos analisados, foram verificadas ações intraempreendedoras em 

organizações públicas (KARPINSKI; RODRIGUES VIEIRA, 2019; LAPOLLI; GOMES, 

2017; LIZOTE et al., 2013; SILVA et al., 2018; TREVISOL NETO; FRANCESCHI, 2019) e 

organizações privadas (CHIEH; ANDREASSI, 2008; MEDEIROS; MIRANDA; 

NOGUEIRA JR, 2009; SANTOS; ALVES; MELO, 2020) de setores diversos.  

 Conforme afirmam Emmendoerfer, Hashimoto e Valadares (2010) na medida em que 

o intraempreendedor obtiver espaço para colocar suas ideias em prática, se “tornará um agente 

de mudanças em seu espaço de trabalho, pois, sua busca constante por crescimento 

profissional/carreira culminará em ótimos resultados para a empresa, gerando uma maior 

satisfação para a empresa e sociedade” (EMMENDOERFER; HASHIMOTO; VALADARES, 

2010). Desse modo, a observância de práticas intraempreendedoras no contexto brasileiro é 

um achado positivo. Lapolli e Gomes (2017), por exemplo, descreveram práticas 

intraempreendedoras em organização pública, como estímulo ao comportamento 

intraempreendedor, recompensas por comportamento diferenciado; apoio à ação 

intraempreendedora; estímulo à autonomia dos colaboradores; política de permanência 

limitada nos cargos; reuniões periódicas abertas com grupos de servidores; prática de 

tolerância a erros e parcerias com a iniciativa privada.  

 De modo semelhante, Lizote et al. (2013) avançaram na compreensão sobre o 

comportamento intraempreendedor ao verificar que o que determina esse comportamento são 

os fatores organizacionais apoio da direção, liberdade no trabalho, recompensas, tempo 

disponível e incerteza nas tarefas. Já Santos, Gomes e Bacelar (2018) concluíram que as 

atitudes empreendedoras de mulheres em uma organização pública municipal são mais 

dependentes de fatores ambientais do que de características pessoais.  

 De outro modo, em Chieh e Andreassi (2008), os autores verificaram que o 

intraempreendedorismo tem sido associado exclusivamente à inovação, e pouco a ações de 

melhoria contínua, ações estas que poderiam ser incentivadas a partir da instituição de 

práticas organizacionais, tal qual o estímulo à inovação, ao invés de ficarem sujeitas apenas à 

vontade e à motivação própria dos indivíduos intraempreendedores. Além disso, considerando 

que Karpinski e Rodrigues Vieira (2019) verificaram que ações de intraempreendedorismo 

são importantes para fins de visibilidade e reconhecimento institucional, bem como os 

resultados de Trevisol, Neto e Fransceschi (2019) que concluíram que este tipo de ação agrega 

valor aos serviços da biblioteca e intensifica a relação com a comunidade acadêmica, 

corrobora-se a premissa de que a valorização do intraempreendedorismo pelas organizações é 

capaz de gerar benefícios que extrapolam à inovação. 

 Por outro lado, também foi possível verificar que nem sempre os intraempreendedores 

encontram um ambiente amigável para empreender. Lapolli e Gomes (2017) verificaram 

dificuldades para o intraempreendedorismo em organização pública, a exemplo do excesso de 

burocracia e apego à normas e regulamentos. Já Chieh e Andreassi (2008) observaram que o 

reconhecimento e incentivo aos profissionais intraempreendedores é muito dependente da 

chefia, bem como constataram uma falta de entendimento homogêneo referente iniciativas de 

intraempreendedorismo entre os setores da organização. 

5 Considerações finais  

 
 Neste estudo, buscou-se analisar os conceitos utilizados para definição do 

Intraempreendedorismo, bem como sintetizar os principais achados de pesquisas sobre o tema 

no contexto brasileiro. Os resultados apresentados demonstram um cenário de confusão e 



 

 

imprecisão conceitual referente ao conceito de intraempreendedorismo, sugerindo uma lacuna 

teórica a ser explorada em estudos futuros (especialmente os de cunho teórico), por 

pesquisadores interessados em delimitar conceitualmente o termo. Quanto aos achados 

empíricos, o número reduzido de estudos analisados nessa revisão limitou o aprofundamento 

da discussão, ainda que tenha permitido revelar que o intraempreendedorismo de fato ocorre 

no cotidiano das organizações, sendo possível observar comportamentos e práticas 

intraempreendedoras no contexto brasileiro. Estudos futuros poderão ampliar esta pesquisa 

para outras fontes e bases de dados, a fim de comparar os resultados aqui apresentados com os 

de uma amostra mais representativa. Por fim, registra-se que os achados dessa pesquisa não 

podem ser generalizados, ainda que cumpram ao objetivo de apresentar aos eventuais leitores 

algumas reflexões sobre o intraempreendedorismo no contexto brasileiro. 
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LAÇOS INVISÍVEIS E IDENTIDADE EM PROFISSÕES 

DOMINADAS POR ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO 
 

Samuel Martins1 

Gláucia Vale2 

 

Resumo: O conceito de laços invisíveis, recentemente introduzido na literatura, continua ausente no 

campo de estudo das organizações. Dada a importância do construto, o presente trabalho a ele recorre, de 

maneira associada aos conceitos de laços fortes e laços fracos, visando elaborar um modelo teórico para 

embasar futuros estudo de indivíduos em profissões dominadas por estereótipos de gênero. Ao fazer isso, 

amplia e associa a literatura vigente sobre laços sociais com a temática da construção social de gênero e 

sua interface com o mundo das profissões, de onde emerge, em destaque, a importância das identidades 

compartilhadas. Espera-se que a proposta analítica aqui apresentada possa não apenas servir de referência 

para futuras reflexões na área como, também, gerar subsídios para novas pesquisas de campo. 

 

Palavras-chave: Laços Sociais; Laços Invisíveis; Gênero; Profissão 

 

1 Introdução 

 

Influenciada, sobretudo, por Granovetter (1973, 1975, 1983, 1985), a literatura acerca do emprego 

e profissão avançou nas últimas décadas (1990-2020), abarcando um grande conjunto de publicações 

(Barbulescu, 2015; Goel & Lang, 2019; Greenberg & Fernandez, 2016; Kuzubaş, 2015), que passaram a 

recorrer aos conceitos de laços fracos e fortes para avaliar condições de acesso e mobilidade em diferentes 

carreiras e contextos organizacionais. 

Se, por um lado, a ênfase em relações interpessoais, presente na dicotomia laços fracos e laços fortes, 

tornou-se um tema recorrente de muitos estudos na área, tal fato, por outro lado, oblitera o fato que a vida 

social, em que se insere a dimensão trabalho e profissão, também é constituída por relações sociais de 

natureza impessoal e aparentemente ausentes,  mas capazes de ajudar a forjar o liame que une diferentes 

indivíduos dentro de uma determinada sociedade ou comunidade, ainda que eles possam ser 

desconhecidos uns dos outros ou não desenvolverem qualquer tipo de comunicação pessoal entre si. Tais 

estruturas de compartilhamento foram designadas por Felder (2020) de laços invisíveis e abordadas por 

alguns outros autores (Blokland, Krüger, Vief & Schultze, 2022, Mazlish 2000). Como comentado por 

Mazlish (2000, p. 4), “laços invisíveis ajudam a conectar indivíduos na sociedade”.  

Apesar da aparente relevância da noção de laços invisíveis (invisible ties), essa parece ter 

permanecido praticamente inexplorada no contexto das ciências sociais, em geral, até mais recentemente 

(Felder, 2020). Entende-se por laços invisíveis (Felder, 2020, p. 9) as “relações com estranhos 

conhecidos”. Melhor dizendo, com atores com os quais o sujeito interage, indiretamente e visualmente, 

sem, contudo, desenvolver qualquer relação de natureza pessoal. 

Para Felder (2020), a proposição sobre “laços invisíveis” emergiria como acréscimo conceitual para 

estudo de estruturas de união no interior de comunidades ou agrupamentos humanos presentes em espaços 

geográficos definidos no interior de centros urbanos, um bairro, por exemplo, onde ocorrem interfaces 

sociais entre muitas pessoas que podem, inclusive, não se conhecer, diretamente, mas se reconhecem 

como membros de uma mesma comunidade. E, como tal, são capazes de usufruir dos benefícios de um 

pertencimento comum.  

Nesse contexto, laços invisíveis (Felder, 2020; Blokland et al., 2022; Mazlish 2000), seriam 

resultantes de interações passíveis de ocorrer em encontros e cruzamentos fortuitos de indivíduos de uma 
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mesma comunidade, ainda que cada um deles permaneça desconhecido e/ou distante para o outro. Ao 

gozarem do benefício do pertencimento, eles sabem se reconhecer como membros de uma mesma 

comunidade, dotados de uma dimensão comum de identidade, ainda que nunca tenham conversado ou 

estabelecido algum tipo de comunicação direta ou indireta entre si. Felder (2020) acaba por propor que a 

avaliação de laços seja realizada segundo um contínuo entre dois extremos, anonimato e intimidade, 

ficando: laços invisíveis, laços fracos e laços fortes. 

Embora, no caso de Felder (2020), tal conceito tenha se mostrado particularmente rico no estudo de 

comunidades urbanas dotadas de algum senso de identidade, entendemos que possa ampliado, 

extrapolando a dimensão inicial de interesse, para abarcar outros tipos de comunidades não 

necessariamente inseridas em uma mesma região espacial ou geográfica. Teoricamente, membros de 

comunidades dotadas de forte senso de identidade, ainda que espalhadas espacialmente, poderiam usufruir 

de um mesmo liame de união, dado por laços invisíveis. Indivíduos podem não desenvolver relações 

pessoais entre si, mas são capazes de se reconhecer como membros de uma mesma comunidade, 

usufruindo dos benefícios de pertencimento ao conjunto.  

No contexto profissional, tal concepção parece-nos particularmente atraente para análise de 

indivíduos em profissões dominadas por estereótipos de gênero, em que o tema de identidade encontra-se 

fortemente presente. Indivíduos capazes de ingressar nessas profissões provavelmente foram capazes de 

romper e superar fortes barreiras culturais.  A literatura sobre “implicações da variação cultural sobre 

indivíduos e suas carreiras (Goldberg, Srivastava, Manian, Monroe & Potts, 2016, p. 3) é bastante 

diversificada, buscando suas bases sobretudo em abordagens da Sociologia Clássica e da Psicologia 

Social.  

No caso específico do presente trabalho, pretendemos associar a literatura sobre laços sociais, com 

destaque para laços invisíveis, com a literatura que aborda a temática de gênero como construção social, e 

suas implicações no campo das profissões, visando a esboçar um modelo teórico para futuras análises de 

indivíduos que ingressam em profissões dominadas por estereótipos de gênero.  

Observa-se que a associação entre as duas literaturas é totalmente nova no contexto dos estudos 

organizacionais. Levantamentos realizados junto a alguns dos principais periódicos de administração, 

utilizando as palavras-chave “laços sociais” and “laços invisíveis”, associados ou não às palavras-chave 

trabalho “and/or” profissão, não foram encontrados artigos. Embora ausente, tal tema reveste-se de grande 

interesse, abrindo inúmeras perspectivas de análise. Como observado por Blokland e Nast (2014, p. 1156), 

ao analisarem o entorno social, existe um esforço descomedido na análise de laços mensuráveis. No 

entanto, “a produção suave do espaço social que ocorre à medida que nos esfregamos sem construir laços 

(...) poderia revelar práticas racistas, sexistas e etnofóbicas”. Nesse caso, segundo eles, seria importante, a 

formulação de “modelos de socialização e capital social voltado enfocando os desfavorecidos”.  

Da mesma maneira, concomitantemente, como observado por Blokland et al. (2022, p. 265) a 

“mobilidade e a digitalização podem produzir novas rotas de rede, que agora podemos capturar”. A este 

respeito sugerem a necessidade de repensar a teoria de redes no papel dos laços sociais, considerando 

contextos mais contemporâneos e de integração. 

Para cumprir seu propósito, o artigo recorre, primeiramente, à literatura sobre laços sociais, com 

destaque para a incorporação da temática sobre laços invisíveis; explorando, em seguida, à literatura que 

discute a questão de gênero como construção social e seus impactos nas escolhas profissionais; concluindo 

com a proposição de uma modelo analítico para estudo de indivíduos que transgridem fronteiras 

profissionais tradicionalmente reservadas a certos gênero (feminino ou masculino), inclusive no campo da 

gestão e das organizações. 
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2 Laços sociais, laços invisíveis 

 

A abordagem das redes vem sendo utilizada para explicar vários processos e fenômenos da vida 

social (Bovo, 2015). Como fenômeno observável, as redes sociais podem ser compreendidas como “um 

conjunto organizado de pessoas que consiste em dois tipos de elementos: seres humanos e as conexões 

entre eles” (Christakis & Fowler, 2010). Neste campo, Souza e Cerqueira-Santos (2011) destacam dois 

aspectos que devem ser considerados: primeiro, se existem conexões entre os indivíduos, pressupõe-se 

que uma rede se caracteriza por um conjunto específico de laços entre aqueles que a compõem e; segundo, 

que há contágio nesta rede, correspondendo ao que flui ao longo desses laços, disseminando assim 

inúmeros efeitos entre as pessoas. 

Nesta abordagem, a teoria dos laços fracos (Granovetter, 1973, 1983), ampliada por proposições 

sobre embeddedness (Granovetter, 1985), introduz elementos de compreensão para o papel e impacto das 

interações e das formas de inserção social das ações econômicas e a influência destas nos resultados 

econômicos (Wilkinson, 2002). No entanto, Swedberg (2004) critica a atenção intensa dos sociólogos para 

as relações sociais, relegando os demais ‘interesses na vida econômica’, tais como a análise o papel dos 

objetos físicos, inclusive o corpo do ator, que também interage, e precisa ser cuidado em muitos sentidos. 

Na teoria dos laços, Granovetter (1973, 1983) argumenta que os laços fracos são relações 

ocasionais dotadas de pouca interação, e os laços fortes, baseados em altas doses de interação que resultam 

em duradouras interações.  Granovetter (1973) defende os laços fracos por suas grandes capacidades em 

gerar e transitar recursos e inovação, para diferentes partes do sistema social, o que gera vantagens para os 

atores (Correa & Vale, 2017; Granovetter, 2008), embora limitar indivíduos com poucos destes laços. Os 

laços fracos são importantes para a diversificação das conexões da rede, pontes para a criação de laços 

fortes (Yin, Wu & Tsai, 2012). Já os laços fortes caracterizam-se por fornecer acesso facilitado a recursos 

tutelados por solidariedade, emoção, confiança e reciprocidade (Granovetter, 1973, 1983). No entanto, ao 

mesmo tempo, possuem o poder de tornar informações e recursos redundantes ou limitados, além de 

serem incapazes de sustentar benefícios em diversas áreas para os atores envolvidos na rede (Correa & 

Vale, 2017; Granovetter, 2005, 2008). Os laços ausentes, embora reconhecidos por Granovetter (1973) 

como fontes de laços fracos/fortes, são considerados desprezíveis por sua pouca representatividade no 

cotidiano social. 

As reflexões de Granovetter direcionam a duas percepções interessantes: que por um lado, o 

esforço frequente da literatura na análise dos laços fracos/fortes, ênfase das relações interpessoais, sendo 

seus conceitos e usos já consolidados em estudos sobre as redes de interações sociais e, por outro lado, na 

atenção intensa dos sociólogos para as relações sociais formais e explícitas, que oblitera o fato que a vida 

social também é constituída de relações sociais de natureza impessoal. Como alternativa a isso, Felder 

(2020), propõe a associação entre os laços invisíveis, laços fracos e laços fortes. Nesse caso, a proposição 

sobre “laços invisíveis” emergiria como acréscimo conceitual para estudo das relações no interior de 

bairros e comunidades urbanas específicas, com o argumento da possibilidade destes tipos de laços sociais 

fornecerem compreensão sobre proteção e diversidade de estruturas de redes sociais locais, fontes 

primeiras dos laços fracos. 

Nesta nova visão, Felder (2020) afirma que os “laços invisíveis são relações com estranhos 

conhecidos” (Felder, 2020, p. 9). São estruturas formadas por interações indiretas entre pessoas do mesmo 

cotidiano social, cuja frequência direciona a constituir algum um tipo de relação duradoura, porém de 

natureza impessoal. São vínculos não determinados pelos indivíduos e tecnicamente ainda não ativados 

pela interação social (Haythornthwaite, 2002). Porém, dependentes desta mesma estrutura de interação e 

de organização social. O ator sabe onde o outro mora, e é capaz de reconhecê-lo visualmente no cotidiano, 

porém, não possui a necessidade ou a intenção primeira em manter relação de contato explicito.  
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Blokand e Nast (2014), por exemplo, notaram que a frequência de encontros casuais entre 

moradores de comunidades urbanas foi capaz de formar redes comunitárias diversificadas, e a fornecer 

recursos, como o senso de pertencimento, de segurança e de confiança, além de uma relação positiva com 

pessoas desconhecidas em grupos locais. Para eles, a “familiaridade com o público não está 

significativamente relacionada com a probabilidade de as pessoas esperarem outras para ajudá-los”; ou 

seja, a presença da reciprocidade (Blokand & Nast, 2014, p. 11). Isto seria possível, segundo Blokland et 

al. (2022) pelo contexto espacial. Ou seja, estar no mesmo momento e local, com habitualidade, favorece 

a integração entre diversos personagens, e impacta no fluxo de oportunidades, bastando acessá-los, quando 

necessários.  

Esta reflexão, sob a ótica de Felder (2020), sugere que o compartilhamento do espaço social leva 

estranhos a se conectarem com o ‘contexto determinado’, e aceitar e reconhecer o outro neste mesmo 

ambiente representaria pactuar valores com o grupo ou seu entorno. Isso representaria certo grau de 

acessibilidade e reciprocidade, lastreados pela noção de pertencimento comum na mesma comunidade, 

independentemente das necessidades de trocas individuais, prevalecendo, portanto, relações impessoais. 

Felder (2020) concebe os laços invisíveis como estruturas de apoio, informação e inclusão social, 

o que sugere nova direção para a possibilidade de verificar a integração com diversas outras estruturas de 

preferência do personagem, formando uma visão ampliada do entorno social, heterogênea, inclusive na 

dimensão trabalho e profissão, constituída também por relações de natureza impessoal. Mazlish (2000) 

corrobora com esta reflexão quando da sua análise sobre como a historicidade dos laços humanos podem 

unir a sociedade, apontando que as relações impessoais possuem o potencial de distribuir identidades 

socioculturais, posição e poder de forma mais acessível, ordenando todo o sistema social. Segundo ela, as 

interações impessoais, em forma de laços, ajudariam a conectar os indivíduos na sociedade. 

Mazlish (2000) constatou que candidatos foram influenciados na escolha de certa instituição de 

ensino a partir a interação informal com alunos da instituição, por meio dos relatos em redes sociais sobre 

o posicionamento profissional e prestígio da instituição no mercado. O contato com a estrutura tornou-se 

mais importante do que o currículo, criando uma identidade comum entre a comunidade acadêmica e 

alunos interessados em ingressar na instituição. Em outro caso, Carpenter e Westphal (2001) observaram 

que gestores foram influenciados sobre suas decisões quando frequentavam ambientes comuns a outros 

gestores e pessoas de referência em seus segmentos de atuação. Mesmo sem existir a interação formal e 

explícita entre eles, o contato social com a estrutura proporcionou o desenvolvimento de estruturas de 

conhecimento para a tomada de decisão. Estes achados conferem com a ênfase dada Felder (2020). 

Isto é importante pois os laços, se estratégicos, direcionam o personagem a transitar em diferentes 

tipos de redes com características diferentes (Wilkinson, 2002), o que requer dos indivíduos o correto 

balanceamento destes laços (Tálamo & Carvalho, 2010). A força do vínculo, nesta abordagem, não é a 

indicação dos laços mais ou menos benéficos, mas como os personagens são capazes de combiná-los e 

buscar identificação social, de modo a fornecer o capital social necessário para transitar entre indivíduos, 

comunidades e a sociedade, e obter recursos de modo pleno e eficiente (Rademacher & Wang, 2014).  

Ao que tudo indica, a inserção social do personagem ao contexto ampliado supõe existir a 

capacidade individual de se identificar ao contexto determinado, e a cumprir o conjunto de sanções pré-

definidas pelos personagens daquele contexto, assim como as estratégias necessárias para se obter 

destaque e vantagem. A este respeito, a problemática da identificação social inerente a grupos e 

comunidades humanas, que encontra eco no conceito de embeddedness cultural (Zukin & Dimaggio, 

1990), derivado do conceito de embeddedness estrutural como originalmente concebido por Granovetter 

(1985) a partir da temática dos laços sociais, sugere ser uma abordagem a ser analisada e incorporada. 

Para Granovetter (1985), as ações do indivíduo, inclusive as econômicas, estão imersas 

(embedded) em uma rede de relacionamentos sociais, influenciando em seus resultados. Embora a imersão 
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social seja aplicável em toda ação humana, o autor enfatiza sua utilização na ação econômica. Esta reflexão 

sugere o enfraquecimento dos limites dos processos sociais, juntando fatores econômicos e não 

econômicos. E o termo tem sido amplamente utilizado na área de Administração e de Estudos 

Organizacionais, dando sentido à “influência que a ação social tem na economia por meio das redes sociais 

em que as pessoas são inseridas.” (Machado & Nascimento, 2012, p. 8). 

A ênfase na abordagem do embeddedness estrutural está no papel das redes sociais, apontando 

que para indivíduos imersos e melhor posicionados, melhores vantagens da estrutura (Goldberg et al., 

2016; Granovetter, 1985; Raud-Mattedi, 2005), pressupondo ser necessário laços fortes. Todavia, a 

abordagem do embeddedness cultural (Zukin & Dimaggio, 1990) sugere “referência à influência dos 

valores e das crenças coletivas sobre os objetivos” (Raud-Mattedi, 2005, p. 64). Isto conduziria à 

identificação do personagem com o seu entorno social, estabelecendo relações de confiança e 

compreensão dos sinais e normas culturais, resultando em padrões de relações sociais que “conduzem e 

canalizam a aquisição e expressão da cultura” (Zukin & Dimaggio, 1990, p. 113). 

Goldberg et al. (2016) ao analisarem a imersão (embeddedness) cultural e estrutural na tentativa 

de validar a realização dos indivíduos em contextos, demonstraram que a posição do ator imerso na rede 

– embeddedness estrutural – favorece o acesso direto/indireto aos benefícios que circulam na estrutura, ao 

passo que o seu ajuste ao grupo – embeddedness cultural – por meio de uma identidade, afetou a percepção 

dos outros. A conclusão dos autores é que a realização dos indivíduos, sobretudo no campo profissional, 

poderia estar associada à capacidade de combinação em ambas as estruturas. A restrição em determinada 

estrutura impede a realização, enquanto o ajuste à estrutura por meio da identificação favorece.  

Nesta via, surgiriam impactos em todas as estratégias dos indivíduos com suas interações com o 

entorno social e, eventualmente, também na perspectiva dos laços invisíveis (Felder, 2020), uma das 

vertentes que se enquadra este estudo, sobretudo se ampliado em dimensões de grupos distintos em suas 

configurações sociais, como identidade de gênero, sexualidade, orientação sexual, entre outras, em suas 

escolhas, inclusive nas decisões profissionais. 

 

3 Aspectos culturais na diversidade de gênero e identidades nas escolhas profissionais 

 

As temáticas sobre gênero e sexualidade, dimensões da diversidade, fascinam e provocam 

curiosidade, e se tornaram comuns na contemporaneidade (Louro, 1995, 2011). Porém, as diversas 

perspectivas teóricas destas temáticas não são uniformes e os seus conceitos “objeto de intenso 

questionamento, debate e disputa” (Tílio, 2014, p. 126). Como já antecipado, a preocupação do presente 

artigo volta-se particularmente para abordagens de gênero/sexualidade como construção social e seus 

impactos no mundo profissional. A este respeito, compreender aspectos culturais atribuídos a estes temas, 

eventualmente, proporcionaria melhor entendimento, como consequência, da diversidade nas 

organizações, ênfase em discussão, especialmente, nas duas últimas décadas do século XX. 

O termo gênero origina-se da tentativa em combater o determinismo biológico na relação entre os 

sexos (Costa & Santos, 2018; Louro, 1995) e está atrelado aos discursos e pensamentos de cada época e, 

“(...) – de qualquer forma que o sexo seja compreendido – já contém em si uma reinvindicação de gênero” 

(Laqueur, 2001, p. 23).  

Historicamente, a visão reducionista do sexo único, herdada dos gregos antigos (Laqueur, 2001), 

cedeu lugar à percepção dos papéis dos gêneros transmitida por gerações por meio do discurso biológico, 

sob dois enfoques. No primeiro atribui-se ao homem – o macho – dentro da psicologia evolutiva (Wrigth, 

1999), a maior capacidade – por sua força muscular – de organização grupal e, por consequência, maior 

predisposição para cuidar da prole. Pensamento compreendido tanto no darwinismo social para a 

perpetuação da espécie (Parisotto, 2003), quanto no discurso moralizante, de cunho religioso, para 
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assegurar e estruturar papéis sociais e sexuais (Corbin, 1987) para a formação da família a partir do 

casamento. Já no segundo enfoque, a ênfase que atribui à mulher – fêmea – cuja natureza física é a da 

menor força, o discurso do dever da gestação, do cuidado da prole e do parceiro, mães por excelência 

(Badinter, 1993), são prevalecentes. 

Estes dois enfoques carregam, por um lado, o paradigma dos dois sexos, que desde o renascimento 

dá ênfase nas diversas desigualdades ainda relevantes na contemporaneidade, e “delegam aos aspectos 

biológicos inatos a primazia pelas definições das características psicológicas e subjetivas dos indivíduos” 

(Tílio, 2014, p. 128), em que os contextos culturais definem e reforçam os “rígidos papéis de gênero e de 

vivência da sexualidade” (Tílio, 2014, p. 128). Por outro lado, e complementar, mostra-se “extremamente 

fértil para compreender e problematizar processos de produção de diferentes desigualdades sociais” 

(Meyer, 2004, p. 16), sobretudo em relação ao gênero/sexualidade. 

As desigualdades são posições normativas e disciplinadoras, produtos de um consenso social e não 

de um conflito, “expressos nas doutrinas religiosas, educativas, científicas, políticas ou jurídicas e 

tipicamente toma forma de uma oposição binária que afirma de forma categórica e sem equívoco o sentido 

masculino e feminino” (Scott, 1989, p. 21), impondo que “todo mundo é, ou deveria ser heterossexual” 

(Louro 2011). São construções sociais que definem tanto as mulheres como submissas, femininas e 

passíveis de controle, quanto aos homens em relação à sua virilidade, não havendo capacidade em um ou 

no outro para troca de papéis “por que é apenas um lado, não uma totalidade, e porque não coloca em risco 

sua heterossexualidade” (Torrão Filho, 2005, p. 139). Desprezam que os “sujeitos se identificam, social e 

historicamente, como masculinos e femininos e assim constroem suas identidades de gênero (...) 

heterossexuais, homossexuais, bissexuais (e, ao mesmo tempo, eles podem ser negros, brancos, ou índios, 

ricos e pobres etc.” (Louro, 2005, p. 8) do mesmo modo que em suas relações sociais há impactos dos 

discursos, dos símbolos, das representações e das práticas que moldam formas de ser e estar no mundo. 

Mas como estas questões aprisionam homens e mulheres em limites determinados? 

Desde a infância os indivíduos aprendem determinadas e diferentes formas de comportamentos, 

sobre o modo de vida em sociedade (Lima, Voig, Feijó, Camargo & Cardoso, 2017), processo pelo qual 

se transmite a cultura, ligando diversas gerações (Giddens, 2001), inclusive sobre gênero e sexualidade. 

Louro (2011) destaca, neste sentido, o universo das meninas que tende a ser regido por relações afetivas, 

práticas associadas mais ao cuidado, ao passo de uma especialíssima atenção que vigia os meninos na 

construção de sua identidade sexual heterossexual. É a lógica dos discursos e práticas que implicam na 

negação expressa e intensa de práticas femininas, que culturalmente ameaça a norma sancionada da 

identidade viril masculina, com o medo e a aversão à homossexualidade.  

Entretanto, homens e mulheres são sujeitos que se identificam social e historicamente (Louro, 1995, 

2011) e por meio de suas identidades e práticas moldam suas representações, e o modo como de estarem 

no mundo, de diversas formas e em várias dimensões, mesmo sob os discursos moralizantes que afirmam 

suas posições sociais convencionais (Louro, 2011; Scott, 1989). Isto se dá por meio das interações sociais, 

“processo pelo qual agimos e reagimos em relação àqueles que estão ao nosso redor” (Giddens, 2012, p. 

82), e como as rotinas dos sujeitos contêm interações estruturantes, conduzem suas ações, e possibilita-os 

fazer uso da criatividade – por sua liberdade de escolha – e moldar a realidade.  

As interações sociais sugerem exigir de homens e mulheres construções identitárias específicas, 

com distinção entre vida pessoal/privada, ao mesmo tempo que exige satisfazer a um outro conjunto de 

interações cotidianas, guiadas por sanções que “socialmente (...) recompensam ou restringem” (Giddens, 

2012, p. 105) certos comportamentos e as escolhas a estes relacionados, elementos da vida pública. 

Todavia, embora as diferentes abordagens sobre identidades contidas na literatura, e que buscam 

definir o sujeito, observa-se ser consensual que as identidades correspondem à compreensão que o sujeito 

possui sobre si e sobre quem são os outros e, reciprocamente, no entendimento dos outros, sobre quem são 
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e quem é o sujeito (Chies, 2010). Esta visão constitui dois caminhos tanto problemáticos quanto 

inseparáveis, encontrada na concepção de Dubar (1997) acerca das identidades. De um lado as identidades 

são construções sociais que contém alto grau de subjetividade e, por outro lado, o sujeito nunca pode 

afirmar que a ideia que tem sobre si corresponde à mesma ideia que o outro também tem. Para Chies 

(2010, p. 519), isso ocorre pela constante necessidade de o sujeito consultar e reafirmar sua posição em 

relação aos outros, cujas aprovações – ou reprovações – cercam e delimitam configurações de sua 

existência, interligando a subjetividade do sujeito e o seu entorno social. 

As afirmações acerca da compreensão da identidade, e em como ela pode moldar o sujeito, 

demonstra que a identidade será constantemente moldada e (re)construída, sendo dinâmica. Este 

movimento constitui-se de metamorfoses citadas por Ciampa (1999), pois contém as historicidades do 

sujeito sobre sua existência, ao mesmo tempo que engloba os padrões de identidades definidos pelo seu 

conjunto de interações sociais, inclusive sobre as determinadas e diferentes formas de comportamentos 

aprendidas pelos indivíduos ao longo da vida sobre os papéis sociais de homens/mulheres. 

Isto quer dizer que diversas tensões são criadas e podem influenciar de modo positivo/negativo nas 

diversas estratégias que homens/mulheres usam para criar processos identitários e lidar com o 

pertencimento ou preconceito em diversos contextos. E como as interações sociais poderiam impactar em 

escolhas e estratégias, individuais e profissionais? 

As análises de Carter (2014) e Laniado, Volkovich, Kappler & Kaltenbunner, (2016), sugerem 

existir estruturas sociais distintas e pré-definidas relacionadas aos gêneros e à sexualidade, resultado das 

influências no modo como de se interagir, com impactos nas estratégias adotadas.  No caso da mulher, a 

pressão social, tende a inibir a interação com pessoas fora do entorno social ou do sexo oposto. Isso 

resultaria na tendência de as mulheres constituírem estruturas sociais homófilas (Laniado et al., 2016). 

As homofilias das redes femininas (Laniado et al., 2016) são caracterizadas pela interação a grupos 

de composição prevalecente de mulheres. No campo profissional representaria preferências similares no 

campo de atuação. Isto, de certo modo, direcionaria a uma menor quantidade de contatos que possuem 

status favoráveis (McDonald, 2011; Petterson, Damaske & Sheroff, 2017), contexto que inibe o acesso ou 

direciona aos recursos escassos (Petterson et al., 2017) por sua menor proporção de agentes para interação, 

característica da imersão e coesão dos laços sociais constituídos. A este respeito, em face de as mulheres 

serem excluídas de certas redes sociais de preferência, as posições estruturais que ocupam também 

implicariam em oportunidades também diferentes (Campbell, 1988; Renzulli, Aldrich & Moody, 2000). 

No que tange ao homem, Zölitz e Feld (2020) apontam que o ambiente cultural tende a aprovar 

melhor suas interações sociais. Isto resultaria em diferenças na diversidade de suas redes (Blommaert, 

Meuleman, Leenheer & Butkēviča, 2020). E como o homem tende a conhecer mais pessoas (Campbell, 

1988) é direcionado a constituir redes com diferentes graus de intensidade entre os laços (Moore, 1990). 

Como resultado, seu posicionamento dentro das estruturas sociais o favorece com maior acesso às 

oportunidades de status ocupacional, melhores salários e possibilidade de progressão na carreira, além de 

acesso à autoridade no campo de atuação (Lin, 1999), distintamente das estruturas femininas. 

Em outra reflexão, Gillespie, Frederick, Harari e Grov (2015) apontam que os tipos de relações 

variam de acordo com a orientação sexual, indicando que para o contexto de lésbiscas, gays, bissexuais, 

travestis, transgêneros, queers, intersexuais, assexuais, e demais categorias identitárias não normativas (ou 

LGBTQIA+), independentemente do gênero – o biológico – há a tendência de relações heterófilas, 

impactando, no modo como de os personagens constituírem suas redes de interações. Esta tendência 

poderia ser consequência do modo como de se posicionarem em suas relações sociais e consigo mesmas 

sobre as suas sexualidades (Hudson-Sharp & Metcal, 2016; Madureira & Branco, 2007), estratégia que 

possibilita proteção e diversidade em suas relações.  
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Todavia, esta reflexão, no campo profissional, sugere favorecer mais ao homem viver suas 

feminilidades em diversos campos de atuação do que a apropriação das mulheres sobre profissões mais 

masculinizadas, constatação de Saavedra (2009) sobre como o processo de socialização resulta na 

assimetria de gêneros nas escolhas profissionais. Assim, relacionar redes e o contexto gênero/sexualidade, 

na abordagem LGBTQIA+, requer atenção (Hudson-Sharp & Metcal, 2016) pois há a tendência da 

constituição de redes de característica heterófila pelos personagens deste contexto. Prática que sugestiona 

existir o fornecimento de cuidado, proteção e apoio nos grupos com os quais se identificam, característica 

da assimetria das identidades nas estruturas homófilas. 

Como consequência das interações sociais, Saavedra (2009, p. 121) destaca que as escolhas 

profissionais das mulheres tornam-se orientadas “predominantemente para as áreas associadas às Letras 

ou onde a dimensão do ‘cuidar’ de outros seja determinante, como é o caso da Psicologia, Ciências da 

Enfermagem, Medicina ou Serviço Social”. Por sua vez, os homens que possuem as escolhas melhor 

associadas às áreas como as das Ciências, Engenharias e Tecnologia ou cargos diretivos nas organizações. 

Tais distinções de escolhas direcionariam em diferenças profissionais de gênero, reforçadas no processo 

de socialização sexual na qual meninas e meninos experienciam ao longo da vida. 

Ao que tudo indica, o bem-estar social da escolha profissional é dependente do alinhamento de 

papéis culturais que determina a profissão para os sexos, e mantem “em funcionamento uma engrenagem 

patriarcal de posições sociais” (Praça & Souza-Leite, 2017, p. 50). Isto indica o direcionamento das 

escolhas profissionais ao que o corpo social determina ser do masculino ou do feminino, como a postura 

de comando no campo da Administração de Empresas, prescrita pela sociedade inerentemente ao sexo 

masculino, não cabendo aí atributos ligados ao gênero feminino e as suas identidades usuais, que 

antecedem o processo de formação universitária. Isso reforça, mesmo na Contemporaneidade, o discurso 

da perspectiva biológica – dos dois sexos – que estabelece, conforme Meyer (2004), a díade do sujeito-

mãe para a mulher, e o dever para com a prole para o homem, contido nas abordagens apontadas por 

Corbin (1987), Parisotto (2003) e Wirgth (1996), anteriormente.  

Ao mesmo tempo, também contraria os discursos do feminismo que reivindicavam neutralidade do 

discurso binário/biológico nas profissões, por meio do julgamento da irrelevância entre as identidades 

sociais de homens e mulheres frente às suas competências profissionais (Scott, 1989). O que se prescreve 

aqui está enraizado em todo o entorno social dos sujeitos, e por meio da cultura, identidades e 

representações, influencia, encoraja ou desencoraja uma escolha profissional em detrimento de outras. 

É esta segregação de papéis, sejam nos contextos previamente determinados e patronizados pela 

cultura (Ciampa, 1999), no processo de socialização dos sujeitos (Dubar, 1997), nas invenções dos 

esforços individuais dentro das comunidades (Bauman, 2005), ou mesmo nas paisagens culturais que 

influenciam na visão do sujeito sobre si (Hall, 2006), entre outros, que vão formando identidades e suas 

diversas representações no mundo social, impactando nas escolhas, até delimitar o campo profissional. 

Porém, isto, só é prevalecente até o momento que o indivíduo se torna capaz de adotar outras estratégias e 

a moldar a sua própria realidade, associando-as com o grupo no qual se identifica ou prefere estar inserido. 

Como visto, a “multiplicidade de mudanças relativas à sexualidade e ao gênero” (Madureira & 

Branco, 2007, p. 83) conduzem os sujeitos às comunidades com as quais possam vivenciar pertencimento, 

afirmação, construção e sobreposição de identidades, inclusive no campo profissional. No campo 

profissional, estas transformações podem ser observadas nos indicativos de que a escolha de uma profissão 

em detrimento de outras “pode ser influenciada por fatores étnicos, sociais, econômicos, familiares, 

pessoais e de gênero” (Lima et al., 2017, p. 34), especialmente nas últimas décadas do século XX. 

Ao destacar que “a identidade nunca é dada” Ciampa (1999) afirma que as diversas posições que o 

mesmo sujeito ocupa – ou quer ocupar – na sociedade são dependentes do que esta mesma sociedade 

prescreve sobre determinadas condutas requeridas, subjugando-o às reproduções sociais. Essa assertiva 
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pressupõe, de certo modo e contraditoriamente, ser a identidade algo dado e delimitado, que direciona o 

sujeito a representar e a assumir diversos personagens que desempenham certos – e também diversos – 

papéis sociais (Chies, 2010), perturbando o conceito sobre si na qualidade de sujeito imerso em um 

conjunto de interações sociais, formais e informais. Observa-se até aqui haver sinergia nas temáticas que 

abordam, por um lado, gênero e sexualidade, identidades. E, por outro, com a temática dos laços sociais, 

estabelecendo liamos de identidade entre indivíduos capazes de se reconhecer como membros de uma 

mesma comunidade, ainda que nunca tenham se comunicado entre si.  

 

4 Proposta de Modelo Teórico para pesquisa empírica 

 

A figura 1 abaixo apresenta o modelo analítico de interesse, resultante da convergência e ampliação 

da literatura sobre laços sociais e aspectos culturais de gênero e identidades no mundo das profissões, onde 

a temática dos laços invisíveis é de essencial importância.  

 
Figura 1 – Modelo analítico proposto 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O entorno social de interesse do modelo incorpora duas vertentes básicas. De um lado, a dimensão 

relacional, caracterizada pelos laços, segundo o contínuo proposto por Felder (2020), ou seja, laços fortes, 

laços fracos, laços invisíveis. De outro, a dimensão cultural, aqui analisada exclusivamente na perspectiva 

da temática de gênero como construção social e seu impacto no campo profissional. Nesta ótica, a análise 

destas vertentes sugestiona que há influência e condicionamento simultâneos das iniciativas individuais e 

resultados obtidos ao longo da vida. Enquanto a natureza dos laços (fracos ou fortes) amplia ou limita as 

possibilidades individuais no mundo do trabalho, ao passo que a identidade de gênero, definida ao longo 

de processo de socialização do indivíduo, tende a direcioná-lo ou afastá-lo de certas profissões. 

Entretanto, compreender esses temas somente a partir da teoria dos laços atualmente prevalecente 

– fraco/forte – relegaria outras dimensões da vida social, sobretudo das relações impessoais. A este 

respeito, a busca de identidade social de indivíduos pertencentes a grupos minoritários, ou estereotipados, 

sugere demandar outros mecanismos como estratégias individuais, em contraparte ao contexto tradicional. 

Isso leva a introdução de um outro tipo de laço de natureza impessoal, denominado laço invisível.  
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Indivíduos que porventura rompem barreiras convencionais de gênero (feminino versus masculino) 

e/ou de profissão (profissão dominadas por estereótipos femininos versus masculinos), provavelmente, 

recorrem ao apoio dos laços invisíveis, inevitavelmente baseados no compartilhamento de algum tipo de 

identidade, em busca do sentido de pertencimento, estratégia a não se sentirem isolados ou desamparados 

na vida social. Assim, os laços invisíveis, descritos como um tipo diferenciado de laços de natureza 

impessoal entre os atores, e resultantes de identidades que o ator constrói para si próprio dentro de uma 

comunidade, passam a ser de particular importância no posicionamento do indivíduo na vida profissional.  

 

A dimensão relacional: um contínuo entre o anonimado e a intimidade 

 

Na figura 1, o entorno social é representado pelo conjunto estruturas ou relações, aproximando os 

seres humanos e as conexões entre eles, que ao longo do tempo resulta em contágio social. Na dimensão 

reacional, tradicionalmente, os fluxos contínuos de interação social entre os atores, amplamente abordados 

na literatura de redes sob o ponto de vista dos laços fracos/fortes (Grannovetter, 1973, 1985) e 

embeddedness (Grannovetter, 1985), são incorporados com o conceito dos laços invisíveis propostos a 

partir de Felder (2020). Porém, ampliados para outras dimensões do cotidiano social. Esta aproximação se 

dá, do ponto de vista prático-teórico, pela necessidade de se estabelecer uma nova visão sobre a teoria dos 

laços que despreza, de um lado, que os atores sociais interagem de modo não intencional com o entorno 

social e, por outro lado e como consequência, que condiciona os laços sociais somente para as relações 

interpessoais, portanto explícitas. A partir daí, o que se propõe com esta dimensão, no modelo expresso na 

figura 1, é estabelecer a percepção do contínuo entre o anonimado das relações impessoais e a intimidade 

das relações interpessoais, indo além do contexto espacial – geográfico – contido na abordagem de Felder 

(2020), abrangendo também outras dimensões apropriadas pelos personagens na contemporaneidade, 

como a cultural, que contém dimensões como gênero/sexualidade. 

No campo profissional, por exemplo, estudos que discorrem sobre profissão, carreira e laços, 

afirmam que personagens do gênero masculino possuem ao seu dispor melhores contatos e vantagens, em 

relação aos seus pares do gênero feminino, na promoção vertical no mercado de trabalho e no 

desenvolvimento da carreira. Dito isto, a linha contínua no modelo da figura 1, e que conecta os laços, 

pressupõe existir sinergia no contínuo entre os laços invisíveis e os laços fracos/fortes, com a tendência em 

influenciar contextos, positiva ou negativamente, como uma estrutura de apoio.  

A força dos laços invisíveis poderia estar na capacidade de apoiar e a ampliar efeitos para 

determinados personagens, nos seus contextos determinados. A percepção da reputação/autoridade, 

oportunidades de acesso aos recursos e à inovação, por exemplo, poderiam ser ampliados para outros 

personagens, grupos profissionais, de preferência de gênero, de sexualidade, ou mesmo em redes sociais 

virtuais, criando conexões a outros completos desconhecidos, que mesmo sem a intenção da relação de 

natureza interpessoal, desprezaria, a intensidade das interações interpessoais 

No campo do trabalho, por exemplo, Saavedra (2009) verificou que mulheres com maior frequência 

estão escolhendo profissões socialmente masculinas, mesmo que isso implique em sansões sociais. Do 

mesmo modo, homens escolhendo profissões atribuídas ao sexo feminino, ou que coloque em xeque sua 

heterossexualidade, descortinando a orientação sexual. Ao que tudo indica, as dimensões 

gênero/sexualidade, estão embeddedness e inseparáveis das interações e construções sociais dos 

indivíduos (Granovetter, 1985) e que os diversos personagens, destes contextos determinados, estão 

estruturalmente sinérgicos em seus entornos sociais, buscando tanto reconhecimento, quanto 

pertencimento por meio de suas identificações (Zukin & Dimaggio, 1990). Ou seja, a posição – ou 

reposicionamento – atual de homens e mulheres em suas configurações sociais, têm direcionado para o 

acesso direto/indireto de diversos recursos que circulam a estrutura relacional, abordagem encontrada no 
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embeddedness estrutural (Zukin & Dimaggio, 1990; Goldberg et al., 2016). Na abordagem da dimensão 

relacional no modelo proposto, investigar como os laços fracos/fortes podem ser apoiados por laços 

invisíveis, sobretudo, ampliados na temática de interesse, poderia proporcionar compreensão em como os 

personagens podem ampliar e buscar apoio em suas interações informais, ou laços invisíveis, como 

estratégias individuais, sobretudo nas escolhas, superando assim, as sansões sociais, que os condicionam 

a estruturas sociais diferentes, e que também requerem marcas sociais distintas. 

 

A dimensão cultural: identidade e pressão social ajustados por laços invisíveis à conformidade no entorno 

social 

 

A dimensão cultural, expressa na figura 1, visa a demonstrar, por meio das linhas tracejadas, a 

conexão da dimensão cultural e os laços em observação, interligando uns aos outros em contornos 

emergidos de aspectos culturais. 

Na literatura que enfoca gênero/sexualidade, parece ser consensual existir, de um lado, o contexto 

social condicionador do uso da cultura com sentido coletivo, e por outro lado, a tensão que 

orienta/condiciona o bem-estar dos personagens na identificação com a cultura do seu entorno. O entorno 

social, que é culturalmente influenciado pelo discurso que constrói a identidade do masculino e do 

feminino, aprisiona homens e mulheres em limites pré-definidos (Giddens, 2012; Torrão Filho, 2005). 

Contudo, ao mesmo tempo, relega que os “sujeitos se identificam, social e historicamente, como 

masculinos e femininos e assim constroem suas identidades de gênero (...) heterossexuais, homossexuais, 

bissexuais (e, ao mesmo tempo, eles podem ser negros, brancos, ou índios, ricos e pobres, etc.” (Louro, 

2005, p. 9) em que a interpretação dos discursos, dos símbolos e das representações moldam as práticas 

podem ser utilizadas. 

Nesta dimensão, a literatura sugere que desde o processo de socialização, as identidades são 

sugeridas, dadas ou construídas, porém performadas ao longo do histórico de vida (Ciampa, 1999). No 

campo prático, a atenção dada aos meninos e meninas, que envolvem signos distintos aos gêneros sexuais, 

esperando-se que no ambiente social, façam uso destes símbolos, preparação para a vida adulta. Isto 

direciona à construção da dimensão relacional envolta em cultura distintamente para homens e mulheres. 

Esta percepção está enraizada na sociedade na relação rígida da cultura que determina a profissão para os 

sexos, e direciona as escolhas profissionais ao que o corpo social determina como ser do masculino ou do 

feminino (Corbin, 1987; Meyer, 2004; Praça & Souza-Leire, 2017; Wirgth, 1996). De certo modo, então, 

levaria tanto homens e mulheres a se ajustarem ao contexto, especialmente na vida adulta. 

O modelo proposto, a partir das linhas tracejadas, sugere que os personagens ajustam suas 

identidades para satisfazer necessidades, adequando-as ao entorno social, na condição primeira para as 

relações interpessoais, que impõem a cultura, e ao entorno social com as relações impessoais, que em 

segundo plano, sanciona e julga. As dimensões relacional e cultural, então, se misturam. 

Saavedra (2009), por exemplo, apontou que o processo de socialização precoce de mulheres, reflete, 

na vida adulta em escolhas profissionais baseadas nos ritos patriarcais, mecanismo estratégico utilizado 

para minimizar o constrangimento social nas relações interpessoais. Por outro lado, destacou que alguns 

personagens direcionam suas escolhas para a satisfação profissional na perspectiva de seus interesses 

pessoais, moldando assim a realidade. Isto, sugere, de certo modo, o enfraquecimento das relações 

interpessoais em detrimento das relações impessoais, que sanciona e julga, requerendo outras estratégias. 

Verifica-se, na literatura, que a socialização dos gêneros resulta em estruturas de laços distintos (Carter, 

2014), o que impacta também nas relações de acordo com a orientação sexual. 

No contexto de gênero/sexualidade (Hudson-Sharp & Metcal, 2016; Madureira & Branco, 2007) 

alguns personagens com a orientação sexual diferente da tida como tradicional – heterossexual – tendem 



 

 

  

  

12 

 

a fazer uso de estratégias individuais para lidar com estereótipos atribuídos pelo senso comum, tanto na 

vida pessoal quanto na profissional extrapolando assim os ritos patriarcais culturais. 

Ao que tudo indica, contextos determinados de gênero/sexualidade, na perspectiva de comunidades 

LGBTQIA+, por exemplo, sugerem uma performance peculiar na formação dos laços sociais e em como 

maximizar recursos pelos atores sociais. Eventualmente, nestes contextos, a construção de redes 

diversificadas, que possibilita proteção e diversidade das relações sociais, são estratégias devido à 

preferência dos personagens do contexto nas relações impessoais, contidas no entorno social e em grupos 

mais abrangentes com os quais se identificam, percepção dada por Hudson-Sharp e Metcal (2016) que 

identificaram, ser comum no campo profissional, personagens que optam por manter identidades 

invisíveis no local de trabalho, ao passo que preferem buscar socialização em ambientes com diversidade 

de gêneros e orientação sexual, característica de estruturas homófilas. São estratégias para lidar com o 

preconceito, sobretudo sobre violência física, insucesso no mercado de trabalho, pressões sociais e 

familiares. 

Sobre as reflexões acima, e considerando o modelo teórico proposto na figura 1, as dimensões 

relacional e cultural visariam atender as demandas do senso comum. No entanto, os atores sociais, e em 

contextos determinados de gênero/sexualidade, com ênfase, por exemplo em comunidades ou grupos de 

minorias sociais, conseguiriam mobilidade. Por um lado, constituem suas identidades culturais para o 

outro, genéricas e objetivas, possibilidade encontrada na concepção de identidades em Dubar (1997). Por 

outro lado, assumem tantas quantas identidades possíveis, adaptando-se ao entorno, pois ao se 

identificarem com as comunidades nas quais participa, mesmo que não haja a interação pessoal, identifica-

as como estruturas sociais estáveis, presentes em comunidades mantidas por liames de laços invisíveis e 

que não requerem justificativas do seu modo como de lidar com gênero, sexualidade e orientação sexual. 

Suas identidades fluem líquidas, concepção oferecida por Bauman (2005) para definir quem é o sujeito. 

Esta visão extrapolaria a concepção tradicional pois possibilita ao personagem moldar o mundo em 

mudança por sua identificação, na qual estabelece o poder e opção de escolhas, não as do ambiente. 

Sentido este demonstrado na figura 1 para o posicionamento profissional. 

A perspectiva dos laços invisíveis, incorporada à estrutura, a partir de Felder (2020), seria alternativa 

de análise a fim de possibilitar constatar esse contexto, sobretudo em um ambiente mais integrado e 

globalizado, conforme apontaram Ortega e Hergovich (2018), referindo-se às dinâmicas contemporânea 

que requerem reescrever os laços sociais. 

 

O papel dos laços invisíveis como intermediador das dimensões do entorno social no ajustamento 

individual 

 

Na figura 1, as dimensões relacional e cultural, à luz da literatura, demonstram-se inseparáveis de 

configurações sociais e se complementam. De um lado, a dimensão relacional dá ênfase às interações por 

meios dos laços, cuja ênfase convencional do entorno social dá foco nos laços interpessoais, fracos/fortes 

e, de outro lado, a dimensão cultural, responsável por dar sentido aos laços por meio de atributos do senso 

comum, entre eles aspectos culturais que possibilitam a identificação do personagem com o seu entorno. 

No entanto, todo o entorno social está envolto em um conjunto amplo de interações impessoais, que no 

modelo proposto estão definidos como laços invisíveis, dando sentido ao contexto social, e que sugerem 

regular a vida em sociedade. 

No modelo teórico proposto, e demonstrado na figura 1, esses laços foram resgatados a partir das 

reflexões de Felder (2020). Incorporados ao modelo, os laços invisíveis têm o potencial de distribuir 

identidades socioculturais, posição e poder de forma mais acessível (Mazlish, 2000), a partir do enfoque 

dado nas dimensões relacional e cultural.  
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Laços invisíveis mostram-se capazes de conectar um personagem com outros desconhecidos na 

vida social (Mazlish (2000), ainda que, muitas vezes, eventualmente inacessíveis. Tornam-se estratégicos, 

mesmo se não houver interação entre as pessoas, pois o acesso indireto favorece o desenvolvimento de 

estruturas, sobretudo para contextos de gênero/sexualidade para a busca de proteção, direcionando-os na 

busca de grupos inclusivos (Hudson-Sharp & Metcal, 2016), ou mesmo mantendo identidades 

sociais/profissionais invisíveis, conforme apontam Maclean e Beathy (2005). E as homifilias sociais 

necessárias nas vertentes da diversidade conduzem os personagens a buscarem aproximação – ou proteção 

– entre os iguais (Hudson-Sharp & Metcal, 2016; Laniado et al., 2016). 

Os laços invisíveis, por serem acessíveis, conforme Felder (2020), poderiam, segundo modelo aqui 

sugerido, ser uma alternativa para compreensão da interação das redes pessoais e profissionais no campo 

das organizações, em contexto de gênero/sexualidade, sugerindo ainda que, por estarem dispostos em 

diversas estruturas acessadas por sujeitos, ou seja, em contextos determinados, também fornecem recursos, 

restringem e controlam comportamentos, assim como favorecem o pertencimento a determinados grupos, 

e em todas as demais dimensões da diversidade, e influenciando nas escolhas pessoais. 

 

4 Considerações finais 

 

O esboço do modelo teórico proposto, ao mesmo tempo em que amplia as reflexões teóricas sobre 

laços sociais, laços invisíveis e os associa, pelo viés do construto identidade, à temática de gênero, 

identidade e profissão, busca oferecer uma referência analítica para futuros estudos na área, seja ensejando 

aperfeiçoamento e detalhamento no próprio modelo, seja sugerindo algumas bases preliminares para o 

desenho de futuras pesquisas de campo sobre o papel e  importância dos laços invisíveis em profissões 

dominadas por estereótipos de gênero.  

Observa-se que na literatura de redes, as abordagens sobre os laços fracos e fortes são importantes 

para a compreensão de muitos dos fenômenos da vida social. No entanto, para o contexto de 

gênero/sexualidade, os achados sugerem a possibilidade de inserir na análise os laços invisíveis.  

Não foram encontradas abordagens diretas deste tipo de laços no campo profissional da 

administração e em estudos organizacionais. Se existem, permanecem tímidos. Todavia, a literatura que 

aborda os laços sociais aponta, de certo modo, a necessidade de o sujeito ser capaz de construir e manter 

laços estratégicos, via para obter e maximizar as oportunidades de recursos e Felder (2020) demonstrou 

como os laços invisíveis, em uma nova abordagem, podem ser estratégicos para apoio dos sujeitos sociais, 

e fontes importantes de laços fracos/fortes. 

Os ambientes globalizados e de grande interação social a partir das últimas décadas do século XX 

refletiram em grandes estruturas sociais, sobretudo na diversidade no mercado de trabalho. Neste 

ambiente, práticas, sentimentos e autodefinições tornaram-se elementos comuns no ambiente social e 

organizacional. A considerar o contexto, neste estudo buscou-se discorrer sobre gênero/sexualidade na 

expectativa de encontrar sinergia que possibilitar explicar o personagem nestas dimensões e sua atuação 

profissional, sobretudo no campo dos estudos organizacionais. Para tanto, discorreu-se sobre cultura, 

gênero, identidades, laços sociais. 

A perspectiva de Felder (2020) e outros (Blokland et al., 2022, Mazlish 2000), ampliada por 

considerações aqui introduzidas e associadas à temática da construção social da identidade e suas 

repercussões no mundo das profissões, torna-se particularmente importante para análises em ambientes 

globalizados e fluidos (Bauman, 2005) em contextos atuais de grande integração e aproximação 

tecnológica da era das mídias sociais, requerendo repensar a temática da interação social em que 

gênero/sexualidade no campo profissional encontram-se imersos em interações e contágios sociais de 

diferentes tipos.  
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Resumo: Na prática registra-se a falta de insights derivados de políticas públicas e 

iniciativas que mobilizem o ecossistema de startups para o seu desenvolvimento. 

O objetivo do estudo é relatar um processo de criação de um artefato que resolva 

essa escassez. Para tanto, foi utilizado o Design Science Research que resultou em 

um método de apresentação das recomendações estudadas na literatura científica 

através de workshops. Os participantes confirmaram a existência do problema em 

seus ecossistemas e, após o workshop, mencionaram que, o método contribui para 

a sua solução. Esse estudo é original por aproximar os estudos acadêmicos aos 

praticantes e se nutrir do seu feedback para avançar na ciência. Foram apontadas 

sugestões de melhoria da dinâmica do workshop. Estudos futuros podem 

instanciar o artefato em outros ecossistemas para o contínuo aprimoramento do 

artefato, mobilizar os atores e identificar novos insights para o desenvolvimento 

de ecossistemas de startups. 

Palavras-chave: ecossistema. startup. design science. desenvolvimento. 

1. Introdução 

É de interesse do setor público e dos atores do ecossistema empreendedor 

(EE) que a atividade empreendedora de rápido crescimento se desenvolva (OECD, 

2010; 2013) contribuindo para o crescimento do PIB (Isenberg, 2010) e a aumento 

no número de empregos (OECD, 2013; Brown, Mason & Mawson, 2014; 

Isenberg, 2010). A partir dessas externalidades positivas, percebe-se que os EEs 

são ferramentas para o desenvolvimento econômico sustentável (Spigel & 
Harrison, 2018).  
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No entanto, o design dos EEs, por meio da intervenção governamental, 

envolve micro gerenciamento burocrático, situações não flexíveis, má-alocação de 

recursos, captura por interesses privados, resultando em um modelo incompleto 

(Jung, Eun, & Lee, 2017).  

Os governos também não podem assumir a responsabilidade pelo 

desenvolvimento sozinho, os demais atores do ecossistema tais como 

empreendedores, executivos, universidades, fundações, investidores, etc. devem 

participar da construção coletivamente (Isenberg, 2010). Formuladores de 

políticas públicas e pesquisadores entendem que é preciso uma abordagem 

holística para desenvolver a cultura empreendedora, para o acesso à informação, 

às redes, ao financiamento empresarial (Isenberg 2010), à infraestrutura 

(Audretsch, Heger, & Veith, 2015), focando nos atores, fornecedores de recursos, 

agentes conectores e o ambiente (Mason & Brown, 2014).  

Nesse contexto, a questão que se pretende responder com este relato é: 

Como um artefato do tipo método pode ser válido para gerar novos insights, além 

de mobilizar os atores para o desenvolvimento dos EEs? Para responder a esta 

pergunta, este relato utilizou o método Design Science Research (DSR), que se 

propõe a abordar problemas importantes não resolvidos de forma única ou 

inovadoras ou problemas já resolvidos de forma mais eficaz ou eficiente (Hevner, 

March, Park & Ram, 2004).  

Portanto, diferentemente de uma intervenção em uma única empresa, esse 

relato propõe uma intervenção em um EE e para isso foram escolhidos os 

ecossistemas de Piracicaba e Jundiaí para a primeira fase do projeto. 

Entre os motivos que induziram a decisão por essas duas cidades foram: 

(1) a relação prévia com agentes do local, e (2) o fato desses ecossistemas já terem 

algumas atividades e iniciativas que contribuem com o desenvolvimento de 

ecossistemas. Ambos os critérios facilitam o início do projeto, dado que os atores 

detêm conhecimento prévio e alguma relação de confiança entre si. Após a 

seleção dos primeiros candidatos por parte do pesquisador, foi solicitado que os 

candidatos indicassem outros participantes que potencialmente estariam 

interessados no assunto e poderiam contribuir para a discussão. 

2. Referencial Teórico 

 No referencial teórico, são apresentadas as definições conceituais de 

startup e ecossistema empreendedor, consideradas para a execução da 

intervenção, além de resgatar um breve histórico sobre desenvolvimento de 

ecossistemas de startups. 

2.1 Startup 



 

 

O termo startup esteve bastante relacionado com as dotcoms desde o 

princípio da internet em meados de 1996. Entretanto, Ries (2011, p. 37) redefiniu 

o empreendedorismo de alto crescimento, como sendo uma “instituição humana 

desenhada para criar um produto ou serviço em condições de extrema incerteza”. 

Blank (2005) apresentou o conceito de startup utilizando outras características: a 

busca por um modelo de negócio escalável e repetível e a curta duração da 

existência da organização. 

Lasso, Mainardes e Motoki (2017) definiram o termo startup considerando 

alguns elementos adicionais: estar no mercado há pouco tempo, ter escala 

(capacidade de alto crescimento), ser um negócio nascente de base tecnológica, ter 

custos baixos, operando em um ambiente incerto, podendo ter altos índices de 

insucesso. Para fins deste relato, foi adotada a definição simplificada de Ries 

(2011, p.37), pois não seria prático avaliar em detalhes a startup dos 

empreendedores que participaram do estudo, diante de uma definição mais 

completa, que incluísse, por exemplo, se a startup tem custos baixos. 

2.2 Ecossistema Empreendedor 

A palavra “ecossistema” inicialmente foi apresentada pelo botânico inglês 

Tansley (1939) no contexto da gestão de recursos naturais, sendo aplicado às 

plantas e animais que dependem um do outro, além da presença de organismos 

inorgânicos vivendo em uma mesma região geográfica. Mais tarde, Moore (1993) 

propôs um dos primeiros usos da palavra “ecossistema” no campo da 

administração, relacionando-a a uma rede de organizações interconectadas que 

concorrem e colaboram entre si para o desenvolvimento conjunto da inovação. 

Neste relato, foi adotado a definição de Mason e Brown (2014) que 

considera a abrangência de participação de diversos atores. Os pesquisadores 

associaram o termo “Ecossistemas de Empreendedorismo” (EE) a ambientes 

propícios a empresas de alta taxa de crescimento, compostos por: 

 
Um conjunto de atores empreendedores (potenciais e existentes), 

organizações (empresas, venture capitalists, investidores anjo, 

bancos), instituições (universidades, agências do setor público, 

organismos financeiros) e processos (taxa de nascimento de empresas, 

número de empresas de alto crescimento, número de empreendedores 

seriais...) que se unem para facilitar o desempenho no ambiente 

empresarial de alto crescimento. (Mason & Brown, 2014, p.6). 

2.3 Desenvolvimento do Ecossistema de Startup 

Com o aumento da importância dos ecossistemas de startup para o 

desenvolvimento econômico, diversos autores começaram a estudar o impacto que 

a presença de determinadas características geraria em um ambiente propício para 

o desenvolvimento de startups. Spilling (1996) focou seu estudo no efeito que um 

grande evento traria à atividade empreendedora; Florida e Kenney (1988) 

avaliaram a importância dos investidores de capital de risco; Stough, Haynes e 

Campbell (1998) estudaram o impacto da concentração de empresas de alta 

tecnologia.  



 

 

Esses estudos preliminares focaram apenas em um único elemento do 

ecossistema, Neck, Meyer, Cohen e Corbett (2004) propuseram avaliar a interação 

entre os diferentes elementos do sistema empreendedor. Os autores concluíram 

que incubadoras, redes formais e informais, a infraestrutura física, a cultura da 

região e spin-offs (novas empresas) estão relacionadas e interagem para formar 

um ambiente propício à atividade empreendedora. O artigo de Isenberg (2010) 

apresentou nove sugestões para começar uma “revolução empreendedora”, 

baseando-se nas ações que o setor público poderia promover. 

A partir de Isenberg (2010), os estudos sobre desenvolvimento do 

ecossistema se intensificaram. Dessa forma, conduziu-se uma revisão sistemática 

de literatura, de 2010 a 2020, resultando em 48 recomendações para o 

desenvolvimento de ecossistemas de startups a partir de 14 artigos. 

 

 

3. Método de Produção Técnica 

Foi adotado o método de pesquisa Design Science Research (DSR) para 

produzir um artefato que respondesse à pergunta de pesquisa. A DSR é um 

método que respalda e instrumentaliza a execução de pesquisas cujo objetivo seja 

entregue por meio de um artefato ou uma prescrição (Dresh, Lacerda, & Antunes 

Jr.; 2015).  

Desenvolve-se o artefato a partir de teorias e conhecimentos existentes 

com o propósito de encontrar soluções para o dilema estabelecido (Peffers et al, 

2007). Para isso, a pesquisa deve possuir uma contribuição verificável e deve ter 

rigor na aplicação tanto do desenvolvimento quanto da avaliação (Peffers et al, 

2007). Logo, a criação e autenticação dos artefatos é o alicerce da DSR (Dresh, 

Lacerda, & Antunes Jr., 2015; Peffers et al, 2007). 

Peffers et al. (2007) dividiram a DSR em seis fases sequenciais compostas 

por: (1) identificação do problema e da motivação; (2) definição dos objetivos da 

solução; (3) design e desenvolvimento; (4) demonstração; (5) avaliação; e (6) 

comunicação. Seguindo estas etapas, criou-se o planejamento baseado no modelo 

de Peffers et al. (2007). 

Na etapa de “Identificação do Problema e Motivação”, durante o cadastro 

inicial dos participantes, foram feitas duas perguntas acerca da problemática para 

desenvolver ecossistemas de startups: 

1) Você acredita que, no geral, faltam insights para desenvolver 

ecossistemas empreendedores derivados de políticas públicas do “mundo real”? 

2) Você acredita que, no geral, faltam iniciativas para mobilizar o 

ecossistema? 

As respostas seguiram a escala Likert de 5 pontos, em que 1 corresponde a 

“Discordo totalmente” e 5 corresponde a “Concordo totalmente”. 

Com a confirmação dos problemas, definiu-se que o objetivo da solução 

proposta deveria ser a criação de um artefato do tipo método para o 

desenvolvimento de ecossistema que mobilizasse o ecossistema, trouxesse 

insights derivados de políticas públicas e permitisse a geração de novas ideias.  



 

 

Na etapa de Design e Desenvolvimento da solução, resgatou-se o resultado 

da revisão sistemática da literatura que retornou 48 recomendações para o 

desenvolvimento de EEs.  Devido à grande quantidade de recomendações 

identificadas, foi feita uma seleção de 15 recomendações mais úteis, para serem 

apresentadas em duas sessões de workshop, a partir da experiência profissional do 

pesquisador, resultando nas indicações mostradas na Figura 1. 

 
Dimensão Recomendação 

Cultura Valorizar casos de sucesso. 

Valorizar artefatos físicos, tradições e atividades locais. 

Suporte 

Profissional 

Importar virtualmente os serviços de apoio de outros ecossistemas. 

Comunidade Conceder a liderança para um ator local. 

Capital 

Social 

Criar fóruns e eventos para juntar empreendedores, promover treinamentos e 

conectar com outras pessoas de negócio. 

Oferecer espaços formais e informais para ampliar capital social. 

Finanças Criar grupos de investidores-anjo locais. 

Governança Focar em desenvolver os pontos fracos e gargalos. 

Envolver todos os stakeholders relevantes, considerando diferentes 

motivações e objetivos 

Mercado Evitar focar em uma indústria ou em um estágio de maturidade específico para 

aumentar a diversidade. 

Ecossistemas nascentes podem focar em um nicho industrial específico para 

se especializar globalmente. 

Capital 

Humano 

Alavancar o esforço coletivo por meio de instituições de ensino locais ou 

próximas. 

Educação Engajar conjunto de mentores. 

Ampliar a experiência ativa em empreendedorismo para cientistas. 

Governo  Alavancar recursos e comunidades existentes ao invés de criar novos recursos. 

 

  Figura 1. Dimensões e Recomendações  
  Fonte: Revisão sistemática de literatura  

 

Como critério para seleção das recomendações buscou-se, primeiramente, 

uma maior diversidade nas dimensões das recomendações. Dessa forma, 

procurou-se ampliar a chance de o público-alvo ter interesse e conhecimento sobre 

os potenciais assuntos a serem discutidos. Em seguida, o especialista avaliou o 

estágio de maturidade dos ecossistemas e excluiu as recomendações que poderiam 

não contribuir de forma significativa para os participantes (como promover um 

ambiente de cooperação e colaboração), ou poderiam não fazer sentido para a 

realidade local (como promover a imigração reversa). 

Para entregar as recomendações ao ecossistema, e facilitar a mobilização 

dos atores locais decidiu-se pela organização de duas sessões de workshop. O 

formato de workshop permite a interação maior entre os participantes para motivar 

a mobilização necessária ao grupo. 

O critério de seleção dos participantes começou a partir da rede de 

contatos do pesquisador que identificou os participantes mais ativos e engajados 

dos ecossistemas e, em seguida, foi permitido que esse conjunto inicial indicasse 

outros potenciais participantes que poderiam contribuir para a discussão. Também 

foi orientado que deveria haver participantes com diferentes perfis profissionais 



 

 

(empresários, empreendedores, membros da academia, investidores, setor público) 

para que houvesse uma diversidade de pontos de vista. Como a primeira pergunta 

do estudo refere-se a políticas públicas do mundo real, foi considerado a presença 

prioritária de pelo menos um ator do setor público. Pelo fato de a definição de EE 

ter como foco o desenvolvimento de um ambiente empresarial de alto crescimento 

também foi considerado essencial que pelo menos um empreendedor estivesse 

presente em cada ecossistema. 

Dividiu-se o workshop em quatro etapas:  

(1) Apresentação geral de cada participante e da dinâmica do evento;  

(2) Apresentação das recomendações e avaliação preliminar: Após o 

mediador apresentar as recomendações iniciou-se o processo de avaliação por 

parte dos participantes. Os participantes indicaram, individualmente, as 

recomendações mais úteis, por meio de um Canvas criado com o Software Miro.   

(3) Divisão em dois grupos focais: os participantes foram divididos de 

acordo com o ecossistema pertencente. Eles foram instruídos a priorizar a 

discussão das recomendações consideradas mais úteis na etapa anterior e 

deveriam abordar formas de implementação, barreiras e geração de novas ideias. 

(4) Compartilhar resumo das discussões: os dois grupos foram 

reconduzidos para a sala principal e compartilharam o que foi discutido em cada 

ecossistema; 

4. Contexto do Projeto ou Situação-Problema 

No total, 8 pessoas de Piracicaba e 7 de Jundiaí se cadastraram para o 

workshop. Foram apresentadas as perguntas de pesquisa da Figura 2.  

 
Pergunta Jundiaí Piracicaba 

Faltam insights para desenvolver ecossistemas? 4.3 4 

Faltam iniciativas para mobilizar o ecossistema? 4.5 4 

Figura 2. Avaliação inicial do problema 
Fonte: Dados coletados no cadastro dos participantes 

 

Considerando que foi utilizada a escala Likert, em que 5 corresponde a 

“Concordo Totalmente”, a média das respostas confirma a existência, em ambos 

os ecossistemas, dos problemas de: falta de iniciativas para mobilização e fala de 

insights derivados de políticas públicas. 

 Em que pese que existem rankings não acadêmicos que medem o 

desempenho de EEs, poucos estudos os analisaram cientificamente (Makai, 2021) 

e os rankings existentes não alcançam os ecossistemas brasileiros objeto desse 

estudo.  Portanto foram adotadas as respostas da Figura 3 como aproximação para 

o problema que se pretende resolver nos ecossistemas. 

5. Resultados Obtidos e Análise 

Logo após a realização do workshop, foi enviado um questionário de 

avaliação para os participantes, cujos resultados estão resumidos a seguir. 



 

 

5.1 Novos insights 

Na segunda fase do workshop, durante a apresentação das recomendações, 

os participantes iniciaram concomitantemente a avaliação da utilidade das 

recomendações, como pode ser percebido nas avaliações de feedback: “Quanto ao 

conteúdo ministrado, pouquíssimas pessoas prestaram atenção nas explicações do 

moderador... fazendo com que o foco fosse apenas elencar algo pessoal ao invés 

de algo colaborativo de fato”.  

Por mais de 3 participantes, foi elencado a necessidade de mais tempo para 

discussão e menos tempo para explanação das recomendações: “Penso que 

investimos muito tempo no quadrante de votações, e na prática discutindo 

soluções tivemos pouquíssimo tempo. Quando o assunto começou ganhar dorso e 

proporção, tínhamos que encerrar...”. O primeiro workshop teve uma hora e meia 

de duração, sendo os 35 minutos iniciais para apresentar a dinâmica e os 

participantes; 20 minutos para apresentação das recomendações e a dinâmica 

individual; 20 minutos de discussão e 15 minutos para compartilhar os 

aprendizados entre os ecossistemas. 

Também foi apontado por mais de 80% que o conteúdo recebido foi útil 

(“O conteúdo foi muito rico e válido para as discussões”), e semelhante percentual 

relatou que o método contribuiu para a geração de novos insights derivados de 

políticas públicas do mundo real, como observado em: “Excelentes provocações 

sobre os desafios, as dimensões, pilares e níveis de interação do ecossistema”. 

Esses resultados podem sugerir que os participantes já tinham algum 

entendimento sobre as recomendações e/ou se sentiram pressionados pela 

dinâmica sem uma devida explicação.  Além disso, aponta para a necessidade de 

maior aprendizado através da interação entre os participantes. 

Foi sugerido trazer exemplos de ações bem-sucedidas, discutir insights e, 

por fim, realizar a votação, além disso, indicou a separação da explicação da 

dinâmica de preenchimento: “...imagino que seja interessante, abordar o COMO 

fazer, gerando exemplos de outras cidades bem-sucedidas quanto ao ecossistema 

de inovação e logo em seguida discutir insights e votar nos quadrantes. - Separar a 

explicação do momento de dinâmica para não dividir a atenção.” 

Por fim, um participante sugeriu o “...compartilhamento de materiais que 

embasaram a dinâmica...”, e o mesmo completou: “de um modo geral, a 

experiência foi ótima!”.  

5.2 Mobilização 

Na terceira parte do workshop, com a separação dos grupos, percebeu-se, 

em ambos os grupos, que os participantes demoraram um pouco para interagir e 

entender o que poderia ser comentado nas possibilidades de implementação, 

barreiras e geração de novas ideias. Foi necessária a intervenção do moderador 

para fomentar o início da discussão. Em seguida, verificou-se que houve bastante 

engajamento dos participantes, o que pôde ser observado através das diversas 

experiências compartilhadas. Essa percepção pode ser conferida no resultado 

positivo (mais de 81% deram nota máxima) na questão sobre se os participantes se 

sentiram em um ambiente de confiança.  



 

 

Para garantir a mobilização pós workshop, um dos participantes sugeriu: 

“A ideia de avançarmos com as sessões e termos os projetos com prazos e 

responsáveis pode ser bastante interessante”. Outra sugestão que visa ampliar o 

engajamento propôs “Para a melhor efetividade do programa seria interessante 

melhorar a conectividade do programa e associá-lo às universidades”.  Nessa 

mesma linha foi proposto “...ter mais participantes da cidade, com mais 

representantes de cada setor, para ter mais pontos de vista, troca e interação”. 

Mais de 90% dos respondentes concordaram parcialmente ou totalmente 

que o nível de interatividade facilitou a aprendizagem e, por fim, quanto a 

perspectiva futura de motivação para mobilizar o ecossistema, mais de 90% 

concordam parcialmente ou totalmente.  Esses resultados positivos puderam ser 

confirmados no feedback: “Adorei a interação e oportunidade das pessoas se 

conhecerem, foi interessante perceber os diferentes contextos que cada um estava 

inserido.” 

5.3 Análise 

 A partir das impressões do primeiro workshop, foram consideradas as 

propostas de melhoria elencadas na Figura 3 para aprimorar o método: 

 
Situação Proposta de melhoria 
Mais tempo para 

discussão 

- O tempo para introdução e recomendações foram reduzidos para 45 

minutos.  

- Enquanto na primeira sessão do workshop foram apresentadas 10 

recomendações, na segunda sessão foram apresentadas 5. Mas também houve 

um momento de retomada dos conteúdos discutidos na sessão incial. 

- O tempo de discussão em cada ecossistema passou de 20 para 25 minutos. 

- O tempo de apresentação de das discussões dos dois ecossistemas passou de 

15 para 20 minutos. 

- O tempo total do workshop manteve-se em 1 hora e 30 minutos. 

Ampliação de 

participantes 

A opção não foi completamente descartada, mas no formato digital, há 

também o limite de tempo útil em que as pessoas ficam engajadas. O tempo 

teria que aumentar para a discussão abranger todos os participantes. 

Compartilhar 

lições da edição 

anterior 

Para garantir um aprimoramento do conteúdo e atender a demanda sobre 

COMO fazer, optou-se por compartilhar as ações propostas pelos 

ecossistemas de Piracicaba e Jundiaí para as futuras edições e assim 

sucessivamente. 

Compartilhamento 

de materiais e 

engajamento a 

posteriori 

Ao final do workshop foi criado um grupo de whatsapp para que os 

participantes continuassem a interagir e terem os contatos dos atores de 

outros ecossistemas e foi compartilhado um infográfico com as propostas 

sugeridas 

Aprimorar a 

explicação das 

dinâmicas 

Melhorar a explicação da dinâmica enquanto apresenta as recomendações. 

Reforçar a explicação do que os participantes devem discutir quando estão 

separados em cada ecossistema.  

Conectar com 

universidades 

Espera-se com a maturação do formato do workshop, expandir o alcance 

através de parcerias e implementação no governo do Estado de São Paulo. 

Figura 3. Proposta de melhoria 
Fonte: Coleta de feedback com os participantes do workshop 

6. Conclusão 



 

 

Esse relato buscou responder a seguinte pergunta: Como um artefato do 

tipo método pode gerar novos insights, além de mobilizar os atores para o 

desenvolvimento dos EEs?  Para isso, foram organizadas duas sessões de 

workshop com a presença de 15 pessoas pertencentes a 2 ecossistemas distintos. 

Um especialista selecionou 15 recomendações das 48 recomendações 

identificadas na revisão sistemática da literatura e as apresentou para os 

participantes. Após o evento os participantes deram feedbacks quanto ao método e 

quanto ao conteúdo apresentados. 

Na avaliação preliminar, a maioria dos participantes confirmou que faltam 

insights para desenvolver EEs derivados de políticas públicas do mundo real e 

faltam iniciativas para mobilizar o ecossistema.  

Após o primeiro workshop, a maioria afirmou que: a DURAÇÃO do 

workshop atendeu às suas expectativas; as pessoas se sentiram confortáveis e em 

um ambiente de CONFIANÇA; o nível de INTERATIVIDADE entre os 

participantes e as informações facilitaram a aprendizagem; contribuiu para 

adicionar INSIGHTS para desenvolver ecossistemas empreendedores derivados de 

políticas públicas do “mundo real”; o workshop pode MOTIVAR iniciativas para 

MOBILIZAR o ecossistema; o método do workshop foi adequado para o 

desenvolvimento do ecossistema. 

Este relato restringiu-se, quanto à amostra, a um número limitado de 

participantes e apenas 2 ecossistemas, para promover uma discussão qualificada. 

Preliminarmente, os resultados indicam que a solução obtida por meio do DSR 

atende às necessidades do setor público, quanto a um método para 

desenvolvimento do EE.  

Com os feedbacks majoritariamente positivos, foi validado o 

desenvolvimento de um artefato do tipo método que pode ser replicado para 

outros ecossistemas empreendedores. O método foi aplicado como projeto piloto 

no âmbito do Governo do Estado de São Paulo.  De forma inédita, o estudo 

contribuiu para o avanço do conhecimento no uso do DSR para a criação de um 

artefato para o desenvolvimento de EEs. 

Pesquisas futuras deverão replicar esse processo em outros ecossistemas 

para aprimorar o método e em seguida poderão focar no uso do artefato apenas 

para ampliar o conteúdo obtido com os participantes, ou seja, novas 

recomendações, formas de implementação, insights e desafios relacionados ao 

desenvolvimento de ecossistemas empreendedores. 
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Resumo 

Para que a criação de novos produtos seja bem-sucedida, as empresas precisam conhecer a fundo 

as necessidades, desejos e preferências dos seus clientes. Uma das formas de fazer isso é utilizar o 

Design Thinking, conjunto de processos que auxilia a empresa a criar soluções inovadoras com 

foco no ser humano. O objetivo deste relato é apresentar como foi realizado o processo de Design 

Thinking em uma fabricante de cachaça para a criação de um novo produto, a cachaça saborizada 

com foco em eventos universitários. É apresentado o contexto que levou à ideia de criação de um 

novo produto e todas as etapas do processo de Design Thinking de forma detalhada. Por isso, esse 

relato de experiência pode ser utilizado por outras empresas ou consultorias como guia para 

desenvolvimento de novos produtos utilizando o Design Thinking ou como ferramenta de ensino.  

Palavras-chave: Design Thinking; Cachaça; Festas Universitárias; Relato técnico. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 A cachaça, bebida exclusiva brasileira feita com aguardente de cana (Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2021) é a segunda bebida mais consumida no Brasil e sua 

cadeia produtiva movimenta cerca de R$7,5 bilhões ao ano (Instituto Brasileiro de Cachaça, 2021). 

No ano de 2020 havia 955 produtores da bebida no país, os quais disponibilizavam no mercado 

2743 marcas de cachaça (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2021). De forma 

geral, os consumidores de cachaça o fazem em momentos de socializações, especificamente em 

festas e confraternizações (Araújo et al., 2021).  

Um mercado de confraternizações que se destaca no Brasil é o de festas e eventos 

universitários. Por exemplo, estima-se que uma edição dos Jogos Universitários Brasileiros, com 

duração de 10 dias, movimenta R$ 12 milhões na economia local e gera cerca de 500 empregos 

temporários (CBDU, 2021). O Tusca, evento universitário que ocorre São Carlos (SP), tem apenas 

quatro dias de duração e movimenta R$ 12 milhões na cidade, com geração de dois mil empregos 

diretos e oito mil indiretos (ACidadeOn, 2019). Outro exemplo é o InterUnesp, o qual é responsável 

por injetar cerca de R$ 20 milhões na economia local em quatro dias de evento, com a estimativa 

da presença de 18 mil universitários nos eventos noturnos (Prefeitura Municipal de Araraquara, 

2018). 

 Uma característica marcante de grande parte das festas universitárias é o modelo open bar, 

ou seja, o visitante paga o ingresso e pode consumir o quanto quiser das bebidas oferecidas. Desde 

2016 as principais cervejarias brasileiras vetaram seu apoio a esse tipo de festa em ambientes 

universitários (A Gazeta do Povo, 2016), e isso se tornou uma oportunidade para fabricantes de 

https://www.cbdu.org.br/jubs-movimenta-economia-e-deixa-legado-positivo-para-brasilia/
https://www.araraquara.sp.gov.br/importacao/noticias/2018/11/07/maior-torneio-universitario-da-america-latina-inter-deve-injetar-r-20-milhoes-na-economia-de-araraquara


 

outros tipos de bebida, como a cachaça, uma vez que poderiam entrar no mercado de eventos 

universitários open bar sem a concorrência das grandes cervejarias. 

 Nesse contexto, a Borges Bueno, fabricante de cachaça cujo caso será exposto nesse relato, 

compreendeu que poderia expandir seu mercado para atuar diretamente em festas universitárias. 

Assim, o problema a ser resolvido era qual bebida criar para penetrar nesse novo mercado. Para 

resolver esse problema foi feita uma intervenção por meio do processo de Design Thinking. Essa 

intervenção teve duração de cinco meses e incluiu a criação de novo sabor, embalagem, marca, 

preço e formas de distribuição. Assim, o objetivo deste relato é apresentar como foi realizado o 

processo de Design Thinking em uma fabricante de cachaça para a criação de um novo produto.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Entender as vontades e desejos das pessoas tem se mostrado eficaz para as empresas para 

desenvolver produtos, serviços e processos inovadores e, assim, gerar valor para clientes (Dobni et 

al., 2021; Lahiri et al., 2021; Magistretti et al., 2021; Volkova & Jākobsone, 2016). Uma das formas 

de fazer esse entendimento que tem ganhado espaço na literatura acadêmica e na prática de gestores 

é o Design Thinking (DT) (Dobni et al., 2021). Embora ainda não haja uma um conceito definitivo 

de DT na literatura (Johansson-Sköldberg et al., 2013), autores o têm tratado como um conjunto de 

processos, métodos, atividades, técnicas e cultura de trabalho centrados no ser humano com 

objetivo de solucionar problemas (Johansson-Sköldberg et al., 2013; Nakata, 2020). Sua aplicação 

possibilita o entendimento do contexto e o aprendizado em relação a problemas e possíveis 

soluções de forma rápida, devido à sua característica iterativa e de testagem de ideias (Glen et al., 

2015; Nakata, 2020). 

 Da mesma forma que seu conceito não é bem definido pela literatura, seu processo também 

não é, sendo que diversos autores e organizações que conhecidas por utilizar o DT, como as 

consultorias IDEO e Continuum e as faculdades Stanford Design School, Rotman School at the 

University of Toronto elencam atividades e fases de seu desenvolvimento de forma distinta 

(Liedtka, 2015). Todavia, ao se analisar a descrição do processo de DT apresentados por quem o 

pratica, pode-se considerar que ele sempre é constituído de três grandes fases: (1) a exploratória, 

na qual são identificados os desejos dos usuários e definido o problema; (2) a de geração de ideias, 

em que, a partir do conhecimento do contexto, são geradas possíveis ideias para solucionar o 

problema; e (3) a prototipação, que consiste em criar protótipos e validá-los com possíveis usuários 

(Liedtka, 2015; Nakata & Hwang, 2020). Não há, necessariamente, uma ordem para que essas fases 

ocorram. Elas acontecem simultaneamente e/ou em ciclos, em que as informações ou insights 

obtidos em uma fase alimenta a outra (Liedtka, 2015). A Figura 1 ilustra esse processo. 

 

 
Figura 1: Fases do Design Thinking 

Fonte: Adaptado de Liedtka, 2015 



 

 Para colocar em prática o Design Thinking, cada uma das fases do processo utiliza 

ferramentas específicas, como a pesquisa etnográfica, entrevistas e observações na fase 

exploratória; análise de cluster, criação de personas e brainstorming na fase de geração de ideias; 

e teste de hipóteses, criação de modelos em volume, experimentos de campo e aplicação de 

questionários na fase de prototipação (Liedtka, 2015). Devido à quantidade de técnicas que podem 

ser aplicadas para realizar o DT e sua capacidade de resolver problemas em inúmeros contextos, 

cada aplicação do DT utiliza um conjunto de ferramentas diferentes, porém em consonância com 

as três grandes fases descritas anteriormente (Magistretti et al., 2021). Assim, este é um processo 

dinâmico e adaptativo conforme a situação de uso (Nakata & Hwang, 2020). 

Pesquisas têm demonstrado que o DT tem sido responsável por diminuir as taxas de falhas 

de inovação em empresas, pela criação de produtos mais criativos em relação à utilização de 

métodos tradicionais de desenvolvimento de inovações e pela utilização mais eficiente da co-

criação dentro dos negócios (Meinel et al., 2020; Nakata & Hwang, 2020). Diante das vantagens 

apresentadas, foi escolhido o Design Thinking como processo para a criação de uma nova bebida.  

 

3 MÉTODO 

Para atingir o objetivo proposto, um dos autores-pesquisadores foi responsável por realizar 

o processo de Design Thinking na Borges Bueno Indústria de Cachaça a fim de criar uma nova 

bebida destinada ao mercado de festas universitárias. Todo passo-a-passo do processo foi 

documentado por meio de fotos, vídeos, textos e gravações de áudio, conforme a mídia mais 

adequada para cada momento. Assim, o autor-pesquisador teve uma participação direta no caso, 

no qual ele foi responsável por liderar uma equipe de cinco pessoas da empresa no sentido de gerar 

ideias e criar protótipos. Participaram também do processo de design thinking oito pessoas, 

voluntárias, ligadas diretamente a organizações de festas universitárias, que auxiliaram o 

pesquisador a testar os protótipos em campo e a desenvolver e validar ideias. Finalmente, o 

processo também teve auxílio de dois consultores, que acompanharam a intervenção e guiaram o 

pesquisador sobre possíveis caminhos a seguir. 

O autor-pesquisador responsável por atuar diretamente na empresa cursava o último ano do 

curso de Administração em uma universidade federal brasileira e conheceu o Design Thinking em 

disciplinas de Empreendedorismo e Inovação durante seu curso de graduação. Ele possuía a 

experiência de já ter participado da organização de cerca de 15 festas universitárias, com média de 

duas mil participantes em cada uma, por ser um dos diretores da atlética de seu curso desde o ano 

de 2018. Ainda, a Borges Bueno, empresa que recebeu a intervenção, pertence à família do autor-

pesquisador, que conhece todo o processo da indústria e já participou de diversas atividades desde 

sua criação. 

A intervenção foi realizada entre os meses de outubro de 2021 a fevereiro do ano de 2022. 

A síntese das ações realizadas e os resultados obtidos foram redigidos após a conclusão da 

intervenção a partir do que foi documentado ao longo de todo o processo. Eles são detalhados nas 

seções “tipo de intervenção e mecanismos adotados” e “resultados obtidos e análise”. 

 

4 CONTEXTO DO PROJETO 

 A Borges Bueno Indústria de Cachaça é uma empresa privada com capital nacional cuja 

atividade principal é a fabricação de aguardente de cana-de-açúcar. Ela está situada na zona rural 



 

de São Miguel do Passa Quatro no estado de Goiás. Ela foi fundada em 2008, quando seu 

proprietário iniciou a produção de cachaça artesanal como hobby. Nos primeiros anos de operação 

a produção era feita de forma amadora e a cachaça não era vendida, mas apenas distribuída como 

presente para amigos do proprietário e servida em doses como cortesia em um restaurante de 

propriedade da família. 

 A partir de elogios de quem tomava a bebida, no ano de 2020, após já ter produzido mais 

de 60 mil litros de cachaça, o proprietário resolveu profissionalizar sua produção. Assim, neste 

mesmo ano a empresa passou a ser formalizada e obteve licenças para operação e venda da bebida. 

Desde então a Borges Bueno conta com três sócios-administradores e cinco funcionários, sendo 

um mestre alambiqueiro e quatro auxiliares de produção. Anualmente são produzidos 20 mil litros 

de cachaça, branca e envelhecida, vendidos sob a marca “Cachaça Casarão” no restaurante da 

família, em lojas especializadas em bebidas do estado de Goiás e sob demanda para clientes. 

 O processo de desenvolvimento do novo produto com uso do Design Thinking foi todo 

financiado com recursos próprios e o eventual sucesso do produto pode ser explicado não apenas 

pela inovação realizada, mas pela facilidade de entrada em mercados-teste devido à rede de 

contatos do autor-pesquisador. 

 

5 TIPO DE INTERVENÇÃO E MECANISMOS ADOTADOS 

 A fim de criar uma nova bebida direcionada a festas universitárias, foi realizado uma 

intervenção utilizando a abordagem Design Thinking considerando as três grandes etapas 

iterativas: exploratória, de geração de ideias e prototipação (Liedtka, 2015; Nakata & Hwang, 

2020). Em cada uma dessas etapas foram utilizadas técnicas e ferramentas específicas, de acordo 

com o contexto do momento, seguindo o que o pesquisador-autor e seus consultores acreditavam 

ser o melhor caminho para atingir os objetivos. Escolher essas técnicas de acordo com a situação 

encontrada é possível porque o Design Thinking não tem uma estrutura rígida para aplicação de 

suas ferramentas (Magistretti et al., 2021). As subseções a seguir apresentarão a intervenção em 

ordem cronológica. Assim, observar-se-á as iterações entre as fases do processo. 

 

5.1 CONHECENDO O MERCADO 

 O processo de DT se iniciou, de fato, com uma fase exploratória. Como o novo produto 

seria destinado a festas universitárias, decidiu-se que, nesta fase, deveriam ser entendidos melhor 

os comportamentos e desejos de dois públicos distintos: dos organizadores das festas (que seriam 

os compradores e distribuidores das bebidas) e dos participantes das festas (que seriam os 

consumidores). Para isso, foi elaborado um roteiro semiestruturado de entrevista para ser feita com 

organizadores dos eventos – diretores de atléticas universitárias da cidade de Goiânia. Nesse roteiro 

havia perguntas em relação aos custos dos eventos, tipos de público e de atrações e sobre como as 

bebidas eram servidas. Foram realizadas, via videoconferência, cinco entrevistas com duração de 

cerca de 30 minutos cada e as principais informações foram anotadas e posteriormente 

transformadas em cartões de insight. A Figura 2 sintetiza tais informações coletadas nesta fase do 

processo. 

 

 

 



 

São servidas bebidas 

alcoólicas em todas as festas 

As festas acontecem nas 

sextas-feiras, sábados e 

vésperas de feriados 

As festas têm preço acessível 

(ingresso varia entre R$ 15 e 

R$ 50) 

A maioria das festas é open 

bar 

Não há geladeiras ou 

freezers. São utilizados gelos 

nos copos 

Uma das bebidas mais 

comuns é um coquetel feito 

com vodca e saborizado 

artificialmente 

Outra bebida tradicional é o 

“mé” (mistura de água, suco 

em pó e vodca feita pelos 

próprios responsáveis pelo 

evento) 

O “mé” tem preço médio de 

R$ 2,00 por litro 

As bebidas são compradas de 

forma consignada, ou seja, 

devolve-se ao distribuidor as 

que não forem utilizadas 

O coquetel custa 

aproximadamente R$ 5,20 

por litro 

Uma vantagem do “mé” é 

que não usa garrafas. É feito 

em caixas d’água, o que 

facilita no momento de servir 

O preço baixo dos produtos e 

atrações é muito valorizado 

pelos organizadores 

Figura 2: Principais informações obtidas nas primeiras entrevistas do processo 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 A fim de compreender o comportamento dos frequentadores dos eventos optou-se por 

realizar a observação participante. Assim, o autor-pesquisador visitou duas festas universitárias 

com o intuito de descobrir informações como as bebidas preferidas dos participantes, a relação 

deles com a bebida, como era a dinâmica de ter a bebida servida, o que pensam em relação a uma 

bebida feita com cachaça, bem como compreender o perfil de quem participa desses eventos. Além 

da observação em si, foram escolhidos aleatoriamente alguns participantes e feitas algumas 

perguntas para eles a fim de compreender melhor a situação. Estima-se que foram observadas mais 

de 1000 pessoas nas duas festas e se conversou com cerca de 200 indivíduos. Durante esses eventos 

as informações mais relevantes para o desenvolvimento do produto foram anotadas em um 

aplicativo de notas do celular, além de se ter tirado fotos e gravado vídeos. A Figura 3 resume 

algumas das informações coletadas durante a observação. 

 

Bebida feita com cachaça 

pode ser muito forte 

Participantes preferem 

eventos com maior variedade 

de bebidas servidas 

Participantes preferem 

eventos open bar 

São servidos grandes 

volumes de bebida em pouco 

tempo – garrafas dificultam o 

processo 

A idade dos participantes 

varia entre 18 e 30 anos 

Não há predominância de 

nenhum gênero 

Sabores de bebidas mais 

desejados: limão, morango e 

maracujá 

Os participantes não 

conhecem as marcas das 

bebidas servidas 

Figura 3: Resumo das informações obtidas por meio de observações em festas universitárias 

Fonte: Elaborado pelos autores 

  

5.2 GERAÇÃO DE IDEIAS 

 Como preparação para a geração de ideias, os cartões de insights com as informações mais 

relevantes coletadas na fase exploratória foram agrupados segundo sua afinidade no sentido de 

facilitar a leitura e análise. Por exemplo, cartões com as informações “as festas têm preço acessível” 

e “o preço baixo é muito valorizado” foram colocados juntos, em uma categoria denominada 

“precificação”. Esses cartões de insights, já agrupados, foram lidos pelo autor-pesquisador, pelos 

outros dois sócios da empresa e pelo mestre alambiqueiro. Em seguida, foi realizado o processo de 

brainstorming, com 40 minutos de duração, para definir a composição do primeiro sabor da bebida 

a ser prototipado. 



 

 Ao final desse brainstorming foi decidido que, devido ao elevado teor alcoólico da cachaça 

pura e o comportamento de consumo de bebidas nas festas universitárias, a nova bebida deveria 

ser elaborada com a cachaça diluída e saborizada. Os sabores preferenciais seriam limão, morango 

e maracujá e um critério que teria grande peso na decisão do produto final, além da aceitação do 

público, seria o preço baixo. A partir dessas definições iniciais resolveu-se criar quatro receitas de 

bebidas para serem testadas junto a um grupo restrito de pessoas com o perfil dos frequentadores 

de festas universitárias. 

 

5.3 PRIMEIROS PROTÓTIPOS E NOVAS IDEIAS 

 Antes mesmo de serem produzidas as primeiras bebidas, notou-se que aquelas com sabor 

maracujá ou morango seriam inviáveis devido ao custo das matérias-primas: enquanto, na época, 

o quilo do limão era vendido por R$ 2,50, a mesma quantidade de maracujá era vendida por R$ 

5,83 e, de morango, R$ 16,67. Como o preço baixo foi definido como critério relevante, foram 

desenvolvidas bebidas apenas sabor limão. Foram produzidos e envasados quatro tipos de bebidas, 

dois litros de cada uma, sendo três feitas com suco de limão e sem adição de nenhum componente 

artificial e uma contendo aroma e corante artificiais.  

 Com o objetivo de testar a aceitação do público em relação ao sabor e gerar ideias para 

melhorar o produto, foram convidadas oito pessoas do círculo social do autor-pesquisador para 

uma oficina de co-criação. Todos esses convidados eram estudantes universitários que tinham o 

costume de frequentar eventos da faculdade. No início desse encontro os participantes foram 

convidados a experimentar cada uma das quatro bebidas e emitir, livremente e sem críticas uns aos 

outros, suas opiniões sobre elas. Após o período de degustação das bebidas e geração de ideias, 

houve um momento de julgamento do que foi falado a fim de definir os principais aspectos em 

relação à nova bebida. Assim, foi decidido que a bebida deveria utilizar suco de limão natural, já 

que o sabor era mais agradável quando comparado à bebida feita com aromatizantes; que não 

seriam utilizados corantes; e que o teor alcoólico deveria variar entre 5% e 7%.  

 Uma semana após a primeira oficina de co-criação, os mesmos participantes foram 

convidados novamente a participar de uma sessão semelhante, mas para experimentar novas 

receitas da bebida, criadas a partir de suas sugestões. Foram criadas doze receitas diferentes até 

que se chegasse em duas (uma com 5% de teor alcoólico e outra com 7%) que tivessem a acidez, 

doçura, sabor e cor consideradas ideais pelos participantes.  

 Nesse encontro os participantes geraram ideias não apenas relacionadas ao sabor da nova 

bebida, mas também sobre fatores como embalagem, parcerias e formas de distribuição e venda. 

Assim, além da receita, foi definido que em eventos open bar seria oferecida a bebida com 

graduação alcoólica de 7% a fim de que o consumo fosse menor e potencializasse o lucro, e em 

eventos em que a bebida fosse comercializada o teor alcoólico seria de 5%. A comercialização seria 

feita de forma consignada, em barris de 50 litros com torneiras de metal a fim de facilitar o 

transporte, os custos com embalagem e o momento de servir nos eventos. Ainda, a fim de tornar a 

marca conhecida, foi desenvolvido um plano para divulgação da bebida na comunicação visual da 

festa em troca de benefícios como descontos na compra. 

 Após esses dois momentos em que foi feito o protótipo e validação da bebida juntamente a 

uma oficina de co-criação com participantes convidados, partiu-se para a última etapa da 

intervenção, que foi a disponibilização do produto dois eventos, ou seja, no ambiente em que seria 



 

realmente consumido. Essa etapa tinha como objetivo testar a aceitação do público, estratégias de 

logística, preço, maneiras de servir e encontrar pontos de melhoria em geral antes que a nova bebida 

fosse disponibilizada no mercado. 

  

5.4 PROTÓTIPO NO CAMPO: O CONTATO COM O MUNDO REAL 

 Para esta etapa do processo de DT, foi planejado que a nova bebida seria oferecida em duas 

festas universitárias do tipo open bar: uma organizada apenas pela atlética do curso de 

Administração, em dezembro de 2021, e outra, maior, organizada por diversas atléticas, em 

fevereiro de 2022. Essas festas foram escolhidas devido à proximidade do autor-pesquisador com 

os organizadores e, consequentemente, facilidade de disponibilizar a bebida. 

 No primeiro evento estavam presentes 400 pessoas e foi disponibilizada, de forma gratuita 

a fim de realizar testes, 50 litros da nova bebida desenvolvida pela Borges Bueno, chamada pelos 

responsáveis de “cachaça saborizada”. O produto foi servido em um barril com uma torneira de 

plástico adaptada. Assim como na etapa exploratória, o autor-pesquisador conversou 

informalmente com algumas pessoas que estavam na festa e experimentaram a bebida, procurando 

entender o que pensavam a respeito dela e para identificar pontos de melhoria. As principais 

informações coletadas pelo pesquisador foram registradas em um aplicativo de texto de celular 

para posterior análise. 

 Nesse momento, observou-se que, embora os responsáveis pelo evento e pela bebida a 

chamassem de “cachaça saborizada”, os participantes a chamavam de “caipirinha”, classificação 

que passou a ser adotada. Outro ponto de atenção notado foi em relação ao cheiro: muitas pessoas, 

antes mesmo de sentir o gosto, relatavam que a bebida era “muito forte” devido ao cheiro marcante 

de cachaça. Além disso, alguns participantes da festa relataram que gostariam de saber mais sobre 

a marca, uma vez que não havia nada relacionado à identidade visual. Finalmente, notou-se que as 

torneiras de plástico da embalagem eram frágeis e não adequadas para a quantidade de bebida 

servida em festas daquele tipo. 

 O segundo evento-teste, que aconteceu dois meses após o primeiro, teve 2700 participantes 

e seis horas de duração. Foram disponibilizados 500 litros da caipirinha desenvolvida pela Borges 

Bueno, com previsão de ser oferecida durante as três primeiras horas do evento. Para esta festa, 

cada litro da bebida foi vendido por R$ 5,18 de forma consignada (mesmo preço e forma de 

pagamento de outra bebida similar também servida no evento, mas feita de vodca). Para esse teste, 

foram feitas mudanças levando em consideração os feedbacks colhidos durante a primeira festa: a 

receita sofreu alterações para amenizar o cheiro da cachaça; na embalagem foram colocadas 

torneiras de ferro e de maior vazão; e foi criado um logo e um nome para a bebida, os quais ficaram 

expostos em um banner que tinha um QR code que direcionava às redes sociais da marca. 

 A demanda da bebida pelos participantes foi mais alta que o planejado e, apenas na primeira 

hora do teste, 80% da caipirinha disponível já tinha sido consumida pelos participantes da festa. 

Assim, sua distribuição foi suspensa temporariamente e os 100 litros restantes foram ofertados em 

um momento posterior, a fim de observar como seria sua aceitação após a disponibilização de 

outros tipos de bebida. De modo semelhante aos outros eventos-teste, o autor-pesquisador 

conversou com quem consumia a bebida a fim de coletar nova informações para compreender a 

adequação do produto ao mercado e desenvolver melhorias. Nessa festa foi observado que o cheiro 

de cachaça não estava mais sendo um incômodo, que, em geral, as pessoas aprovaram o sabor da 



 

bebida, e que a implementação das novas torneiras nos barris foi benéfica para quem estava 

servindo a caipirinha. Assim, após a fase exploratória inicial por meio de entrevistas e observações, 

a geração de ideias junto com os primeiros protótipos da bebida e a disponibilização do produto 

em eventos como forma de verificar sua aceitação em ambiente real juntamente com novas 

observações e melhorias, o processo de Design Thinking para este projeto foi encerrado e o autor-

pesquisador, juntamente com os sócios da Borges Bueno, consideraram que o novo produto estava 

pronto para ser oferecido ao mercado. 

 

6 RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISE 

 Por meio do processo de design thinking foi criado um novo produto, testado e validado 

junto a clientes, que foi aprovado para a comercialização pelos diretores da Borges Bueno Indústria 

de Cachaça. As principais definições são que a nova bebida tem como principais ingredientes 

cachaça, limão e água; deve ser disponibilizada em barris de 50 litros; tem um nome (DuZé) e, para 

melhor entendimento dos clientes, é enquadrada na categoria “caipirinha”; possui teor alcoólico de 

5% ou 7%; e é vendida por aproximadamente R$5,00 o litro no ano de 2022. Todas as etapas da 

intervenção, incluindo a imersão inicial, diversos testes de receita, embalagem, distribuição e 

promoção, duraram cinco meses, uma vez que o DT gera soluções de forma rápida e iterativa (Glen 

et al., 2015; Nakata, 2020).  

 Na segunda festa em que o novo produto foi disponibilizado, os organizadores relataram 

que o consumo de outras bebidas foi menor que o esperado, enquanto a caipirinha se esgotou, o 

que potencializou o lucro. Isso mostra que, embora seja um produto novo, a caipirinha teve uma 

boa aceitação pelos clientes finais e pode contribuir para diminuir os custos dos organizadores de 

festas universitárias. Ou seja, o objetivo inicial de criar uma bebida a ser disponibilizada em festas 

universitárias, um nicho visto como oportunidade a ser explorada pelos diretores da Borges Bueno, 

foi atingido. 

Para a criação da bebida seguiu-se três grandes fases do DT propostas por Liedtka (2015) 

e Vianna, Nakata & Hwang (2020): (1) a exploratória, quando foram visitadas festas para coletar 

informações sobre o contexto; (2) a de geração de ideias, que contou com a participação de 

possíveis clientes e foram feitos ajustes principalmente no sabor do produto; e (3) a de prototipação, 

quando foi disponibilizada a bebida no mercado e feitas modificações na embalagem, preço e 

formas de divulgação. Nota-se que, caso o novo produto fosse desenvolvido sem o contato direto 

com clientes, ele poderia ter sido colocado no mercado com alguns pontos passíveis de críticas, 

não observados pela empresa, como o cheiro acentuado de cachaça, a torneira frágil e com pouca 

vazão e o preço não competitivo. Ou seja, a co-criação no processo de DT ajudou a minimizar o 

risco de falhas do novo produto (Nakata & Hwang, 2020, Meinel et al., 2020). 

Destaca-se a utilização de vários meios para tomar nota (como aplicativo de texto do 

celular, fotos e etiquetas autoadesivas) das informações coletadas a fim de serem utilizadas nos 

momentos de geração de ideias. Assim, tais informações puderam ser compartilhadas por aqueles 

que participaram de oficinas de co-criação. Outro ponto a ser observado foi a criação e validação 

de protótipos em níveis de contextualidade distintos (por exemplo, inicialmente para testar o sabor 

da bebida e, depois, para testar formas de distribuir o produto) junto à fase de geração de ideias. 

Ainda, todos protótipos desenvolvidos foram utilizados como instrumento de aprendizagem, 

sempre no sentido de compreender pontos de melhoria e criar novas versões até chegar em uma 



 

considerada ideal. Finalmente, destaca-se que, embora o autor-pesquisador estivesse habituado a 

participar de eventos universitários como organizador ou convidado, a etapa exploratória nesses 

eventos forneceu informações valiosas que ele não tinha antes. Ou seja, estar presente nas festas 

com o olhar de pesquisador (e não de cliente), fazendo observações e entrevistas de forma 

estruturada, possibilitou obter valiosos insights para o desenvolvimento do novo produto. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O objetivo deste relato foi apresentar como foi realizado o processo de Design Thinking 

por uma fabricante de cachaça para a criação de um novo produto. A intervenção foi realizada com 

participação direta do autor-pesquisador na Borges Bueno Indústria de Cachaça. A partir de uma 

oportunidade observada pelos sócios, optou-se por criar uma nova bebida destinada ao mercado de 

festas universitárias. Por meio de etapas iterativas do Design Thinking (exploração, geração de 

ideias e prototipação) foi criada, após cinco meses de intervenção, uma nova bebida destinada ao 

mercado desejado, sendo que os resultados demostraram boa aceitação do público. Todo o processo 

foi descrito detalhadamente neste relato, que pode ser utilizado por outras empresas ou consultorias 

como guia para desenvolvimento de novos produtos utilizando o DT.  

 Apesar da vivência do autor-pesquisador com o mercado a ser desenvolvido, observou-se 

que, ao utilizar técnicas do DT, especialmente na fase exploratória, foram coletadas informações 

relevantes e até então desconhecidas para a criação do novo produto. Assim, sugere-se que 

empresas que tenham como objetivo entrar em um novo mercado iniciem seus projetos com 

imersões em campo, a fim de obter dados úteis que farão aumentar as chances de sucesso. Ainda, 

recomenda-se que se utilize protótipos como forma de aprendizado. Como no caso apresentado, 

foram realizados inúmeros protótipos da bebida até se chegar em uma receita considerada ideal. 

Realizar oficinas de co-criação também foi relevante para que o novo produto atingisse a 

preferência do público, tornando-o competitivo no mercado.  

 O relato limitou-se ao caso de uma única empresa e, como o Design Thinking é uma técnica 

dinâmica e adaptável, sugere-se criar relatos em outros contextos, como para o desenvolvimento 

de novos produtos em uma empresa prestadora de serviços ou o desenvolvimento de novos 

processos. Ainda, é possível relatar como é a criação de novos produtos utilizando ferramentas não 

utilizadas nesse processo (como diários para coletar informações e encenações para prototipar), a 

fim de comparar os resultados obtidos. 
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Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar o impacto que as ações de Inovação frugal 

proporcionam, se aplicadas ao planejamento estratégico (PE), gerando aumento no 

desempenho financeiro das pequenas empresas prestadoras de serviço do Vale do Sinos/RS. 

Através da análise do radar de inovação e dos resultados financeiros, o artigo trará 3 

abordagens: averiguar qual o perfil das empresas que estão abertas a aplicação do PE, 

investigar quais as dimensões do Radar de Inovação são mais praticadas através da utilização 

do PE e identificar se a aplicação de ações de inovação frugal, contribuem com o alcance das 

metas do PE. A pesquisa utilizada foi aplicada, quantitativa e exploratória. Após essa breve 

análise, identificou-se que a utilização da inovação frugal no PE contribui com a evolução da 

inovação nas empresas prestadoras de serviço e que essa evolução impactou no seu 

crescimento financeiro, mais do que nas empresas que optaram por não utilizá-la. 

 

Palavras-chave: Inovação frugal. Planejamento estratégico. Pequena empresa. Finanças. 

 

1 Introdução 
 

Conforme levantamento do SEBRAE (2018), dos 12 negócios mais promissores para o 

Brasil, 9 estão relacionados a setores de prestação de serviço. Essa tendência demonstra que 

este segmento está se expandindo e que os empresários atuais precisam estar preparados para 

não perder a sua fatia de mercado, aproveitando para expandir o seu negócio. 

Um dos caminhos existentes para que a pequena empresa promova a sua 

sustentabilidade diante de um mercado tão competitivo se dá através da estruturação de uma 

sólida estratégia. Estratégia que não promova apenas a sobrevivência do pequeno negócio, 

mas que o torne apto a enfrentar os desafios para alcançar os seus objetivos. Os mesmos 

autores descrevem sobre a importância da inovação para o crescimento econômico, algo que 

nos remete à pequena empresa, que através de uma gestão ágil e flexível, se torna propícia à 

inovação frugal, facilitando para que a estratégia de atuação da empresa se expanda, 

aumentando competitividade, desempenho e por consequência aumentando suas condições de 

inovar novamente, como um círculo, na qual sempre volta para o ponto de partida. 

Compreende-se que a inovação frugal representa relevante papel para o desenvolvimento 

econômico das pequenas empresas, corroborando na estruturação de novas estratégias de 

atuação, na ampliação da competitividade e na obtenção de desempenho. (ZICA, MARTINS 

E GONÇALVES, 2017) 

Ao identificar estes dados, o objetivo geral deste estudo é identificar se o planejamento 

estratégico com ênfase em inovação frugal proporciona maiores resultados quando se trata das 

empresas prestadoras de serviço das cidades Novo Hamburgo e Campo Bom. Através desta 

pesquisa averiguar-se-á se essa ferramenta favorece o desenvolvimento nas dimensões de 

inovação das pequenas empresas do segmento de serviços e se a metodologia utilizada pelo 



 

 

programa Agente Local de Inovação (ALI) do SEBRAE através do radar de inovação 

promove a evolução necessária de inovação. 

Para atender a esse objetivo foram levantados dados de natureza aplicada, pois gera 

conhecimento para a aplicação prática do programa ALI. A pesquisa abordada foi de forma 

quantitativa, trazendo os indicadores do radar de inovação, com dados de 20 empresas, sendo 

10 empresas que aplicaram o planejamento estratégico com ênfase em um plano de Inovação 

frugal e 10 que fizeram apenas ações aleatórias de inovação. Por fim de forma exploratória 

foram apresentadas análises dos dados, de modo que contribua da melhor maneira possível a 

evolução da inovação das pequenas empresas. 

O artigo está estruturado inicialmente com o referencial teórico, apresentando a 

estratégia e por consequência abordando sobre o planejamento estratégico. Na segunda parte 

do referencial teórico será apresentado a inovação frugal e sua contribuição com o mercado, 

seguindo a apresentação do programa ALI, finalizando com as 3 dimensões escolhidas para 

análise neste artigo. Na segunda etapa do artigo serão apresentadas as 20 empresas através de 

seus radares de inovação, mostrando seu desenvolvimento e comparando as empresas que 

aplicaram planejamento estratégico com ênfase em Inovação frugal e as que não aplicaram, 

apresentando um comparativo entre evolução da inovação, geração de emprego e crescimento 

financeiro. 

 

2 Planejamento estratégico, Inovação Frugal e Agentes Locais de Inovação 
 

Para identificar causas relacionadas ao desenvolvimento de uma boa estratégia, os 

autores Kaplan e Norton (2000), apresentam uma necessidade encontrada em muitas 

empresas, a definição de linguagem para a comunicação, tanto do planejado, quanto dos 

processos e sistemas que contribuem para a implementação da estratégia, gerando feedback 

sobre a mesma. Eles ressaltam que o sucesso exige que o que foi projetado se transforme em 

tarefa cotidiana de todos, mostrando que toda a equipe, mesmo que em áreas diferentes, 

devem conhecer a tática da empresa e identificar qual o seu papel dentro desta estratégia. 

 Uma das áreas abordadas na inovação frugal, é a inovação de custos, que busca 

estratégias para que um produto se torne acessível a consumidores com recursos limitados 

sem que ele perca sua essência ou qualidade (ZECHKY et al., 2014). Utilizar a inovação 

frugal nos pequenos negócios, é extremamente importante para o desenvolvimento econômico 

regional, pois há muitas razões para que a mesma seja colocada em prática, como: a) o 

desenvolvimento de economias que possuem um crescimento lento, promovendo o aumento 

da demanda da inovação frugal, b) necessidade de modelos mais frugais de produção e 

consumo para limitações ambientais, c) necessidade de novas abordagens frugais para a 

saúde, promovendo cuidados para sociedades que envelhecem rapidamente, d) possuir o 

entendimento que as economias em desenvolvimento, onde a demanda de serviços e produtos 

frugais é alta, são os mercados de mais rápido crescimento. (KOERCIH et al. 2019). 

 Este é um dos desafios encontrados pelos Agentes Locais de Inovação, na qual 

apresentam soluções de inovação frugal, oferecendo orientação, explicando o porquê ao seu 

cliente, quando muitas vezes o empresário não está disposto a sair da zona de conforto e 

inovar, mesmo sabendo do propósito. 
   

3 Metodologia 
 



 

 

 Este artigo foi desenvolvido utilizando os métodos de pesquisa aplicada, quantitativa e 

exploratória, conforme Gil (1999) e Collins e Hussey (2005): A pesquisa foi aplicada pois 

gerou conhecimento para a aplicação prática do programa ALI, contribuindo com o trabalho 

em campo dos agentes para que desenvolvam a inovação junto a seus clientes. Quantitativa, 

pois através da análise do radar de inovação em dados numéricos, verificou-se o impacto do 

planejamento estratégico com ênfase em ações de inovação frugal, nas dimensões de 

inovação. Também através do comparativo dos resultados financeiros, identificou-se o 

crescimento das empresas. Por fim, a pesquisa será exploratória, proporcionando junto aos 

resultados, a definição de hipóteses, buscando o aumento do grau de inovação nas pequenas 

empresas. 

 Como critério de amostragem, selecionou-se 20 Empresas de pequeno porte do 

segmento de serviço, das cidades Novo Hamburgo e Campo Bom, na qual a mesma agente 

acompanhou e foram submetidas a mesma metodologia do ALI. Destas 20 empresas, 10 

empresas aceitaram implantar o planejamento estratégico com um plano de ação com ênfase 

em inovação frugal e as outras 10 empresas ou optaram por não implantar o planejamento 

estratégico, apenas promover ações de inovação de forma aleatória. 

 A coleta dos dados quanto ao radar de inovação desta pesquisa, ocorreu durante a 

atuação da Agente entre os Ciclos 0 e 2 do programa, já os dados quanto ao aumento de 

faturamento e de equipe, foram coletados de acordo com o período de adesão de cada 

empresa, buscando os dados de 1 ano junto ao ALI, comparando com 1 ano anterior ao ALI. 

 No decorrer do programa ALI 20 empresas que participaram da análise que será 

apresentada no artigo, passaram por três etapas junto ao Programa ALI: Ciclo 0 ou Ciclo 

Inicial: é a avaliação inicial da empresa, medindo o seu nível de inovação na adesão do 

programa ALI; Ciclo 1: apresenta a evolução da empresa na primeira etapa frente às ações 

propostas pela Agente após análise do Ciclo Inicial e Ciclo 2: demonstrará a evolução do 

radar de inovação, após uma segunda etapa de ações propostas pela agente, frente a análise do 

Ciclo 1. 
 

3.1 Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados 
 

 Para identificar a origem do desenvolvimento e escolhas de cada grupo de empresas, 

será abordado inicialmente o perfil de cada grupo, levantando tempo de empresa e seu grau de 

inovação inicial, que apresenta o quão inovadora a empresa já era, antes de ingressar no 

programa Agentes Locais de Inovação. 

 O perfil de empresas na qual participa do programa ALI que optou por implementar o 

planejamento estratégico junto de suas ações, possui uma média de 25 anos de mercado. 

 Analisando o radar de inovação inicial destas empresas, que retrata seu grau de 

inovação no diagnóstico de adesão do programa ALI, apresenta-se uma nota média de 1,9 de 

5. Esses dados demonstram que além de serem empresas com tempo de mercado, também 

estavam à baixo da média de uma empresa tida como modelo em inovação. 

 Analisando as 10 empresas que optaram por implantar um planejamento estratégico, 

identifica-se um nicho de empresas um pouco mais jovem no mercado, apresentando uma 

média de 18 anos. Mesmo sendo um grupo de empresas que se encontra a menos tempo no 

mercado, em sua maioria já são empresas tradicionais da região, sendo a mais antiga fundada 

há 29 anos atrás. 



 

 

 Este público, além de não ser tão antigo, apresenta um grau de inovação maior do que 

as outras empresas em comparação, sendo 2,3 de 5, mostrando que se encontram mais abertas 

às mudanças, estando na média, comparado a uma empresa tida como modelo de inovação, 

mostrando que mesmo assim tinham muito a trabalhar. 
 

3.2 Impacto das principais ações implementadas 
 

 No decorrer destes 1 ano e 4 meses junto ao ALI, cada empresa recebeu um 

atendimento personalizado de acordo com suas necessidades, por isso a evolução do radar de 

inovação se dá através das preferências e necessidades escolhidas pela empresa junto à 

agente, a abertura do empresário em relação a mudança e a dedicação da empresa na execução 

das ações. 

 Após o acompanhamento mensal junto a cada umas das 10 empresas que não optaram 

por aplicar o planejamento estratégico, as mesmas apresentaram evolução no seu grau de 

inovação, mostrando que mesmo estando em média a 25 anos no mercado, estas empresas 

estão em busca de mudança, identificando que o mercado está mudando e que os negócios 

precisam acompanhar a evolução de seu cliente. Segue média da evolução da inovação nas 

empresas que não aplicaram o planejamento estratégico na figura 1, na qual cada ciclo 

representa uma etapa de ações no programa: 

 
Figura 1 - Grau de Inovação após Ciclo 0 e 1 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Analisando a figura 1, o ciclo inicial que seria o grau inicial de inovação das empresas 

é representado pela cor azul, a cor vermelha representa a evolução após o ciclo inicial e a cor 

verde apresenta a evolução após o ciclo 1. 

Após análise, identifica-se que os pontos que mais se desenvolveram foram 

Relacionamento e Rede, chegando a quase 2 em uma escada de 1 a 5 de evolução, mas dois 

tópicos se destacaram, sendo Relacionamento e Marca, pois já se evidenciavam como bem 

desenvolvidos nas empresas, chegando a quase 4 da mesma escala. 

Após medir o aumento do Grau de Inovação, questiona-se se ele promoveu 

crescimento financeiro para as empresas. Das 10 empresas selecionadas que não optaram por 

implantar o planejamento estratégico, apenas 7 forneceram seus dados, conforme 

demonstrado na figura 2. Destas, 4 obtiveram crescimento financeiro em uma média de 8%, 

mas 3 delas obtiveram um declínio no faturamento comparado ao mesmo período anterior ao 

programa. Estas empresas na qual não obtiveram bons resultados são duas imobiliárias, 

mostrando que estavam sofrendo um impacto no segmento específico e a terceira uma gráfica, 



 

 

na qual passava por uma crise financeira, tendo dificuldade de se dedicar às ações do 

programa ALI: 

 
Figura 2 - Crescimento Financeiro 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Ao analisar a média da evolução do grau de inovação das empresas que optaram pelo 

planejamento estratégico com ações de inovação frugal, identificou-se que a mesma 

demonstrou um desempenho melhor, comparado com as empresas que não aplicaram o 

planejamento, chegando a atingir 3 em uma escala de 1 à 5 do Radar. 

 
Figura 3 - Grau de Inovação após Ciclo 0 e 1 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Analisando a figura 3, o ciclo inicial que seria o grau inicial de inovação das empresas 

é representado pela cor azul, a cor vermelha representa a evolução após o ciclo inicial e a cor 

verde apresenta a evolução após o ciclo 1. Para aprofundarmos um pouco mais nessa 

evolução, segue figura 4 com o progresso de cada dimensão, mostrando que elas obtiveram 

uma evolução mais representativa. 

 
Figura 4 - Evolução da Inovação 

Dimensão Evolução 
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1 Oferta 0,2 

2 Plataforma 0 

3 Marca 0,3 

4 Clientes 2,19 

5 Soluções 0,5 

6 Relacionamento 1,8 
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7 Agregação de Valor 0,2 

8 Processos 0,93 

9 Organização 1,3 

10 Cadeia de Fornecimento 0,8 

11 Presença 1,4 

12 Rede 1,4 

13 Ambiência inovadora 0,74 

Média da empresa optante PE 1,13 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Analisando os radares, identifica-se que a evolução da inovação das empresas que 

aplicaram o planejamento estratégico foi maior em relação as que não aplicaram, sendo 0,71 

das empresas que não aplicaram e 1,13 das que optaram. O quadro também apresenta que as 

dimensões mais impactadas foram Clientes, Presença e Rede. 

Após analisar uma evolução tão significativa e identificar o impacto do planejamento 

estratégico no desenvolvimento da inovação, questiona-se se o mesmo contribui também de 

forma considerável no desenvolvimento financeiro destas empresas, ou se as mesmas 

mantiverem a mesma média das outras 10 empresas que não aplicaram o planejamento, na 

qual obtiveram 8% de crescimento, conforme figura 6: 

 
Figura 6 - Crescimento Financeiro 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Das 10 empresas participantes que utilizaram a ferramenta, apenas 7 abriram seus 

resultados para análise, destas 7 empresas apenas uma apresentou baixa de faturamento, mas 

justificou que ela se tratava de uma redução no porte da empresa, na qual as duas sócias 

optaram por manter um negócio menor e mesmo assim, conseguiam atingir sua lucratividade 

esperada. Mesmo com esse impacto, a média de crescimento financeiro das empresas ficou 

em 22%, sendo que duas destas empresas, conseguiram atingir um aumento de 50% no 

faturamento em relação ao mesmo período antes do ALI. 

Após esta constatação levantou-se as ações executadas nas empresas que aplicaram a 

ferramenta e as mesmas foram classificadas por grupos: 

•Área Produtos e Serviços X Dimensão Clientes: A opção pela pesquisa de satisfação, 

foi um ponto em comum para várias empresas, pois elas entenderam que para melhorar o seu 

serviço é necessário primeiro identificar o que o cliente pensa sobre o mesmo. Também junto 

a pesquisa foi incluído uma pesquisa de mercado, questionando o cliente o que mais poderia 

ser oferecido, coletando ideias para o desenvolvimento de novos produtos. 
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•Área RH X Dimensão Ambiência Inovadora: Um dos pontos essenciais da dimensão 

ambiência inovadora é a coleta de ideias da equipe, que agregou à curiosidade do empresário 

de como estava o seu clima organizacional e se a sua equipe estava satisfeita. Assim, foi 

aplicado a pesquisa de clima, buscando coletar ideias do que mais a empresa poderia fazer 

para promover um ambiente mais completo e inovador. Também a iniciativa de se fazer 

reuniões mensais junto a equipe buscando coletar ideias do que pode ser melhor. 

•Área Marketing e Vendas X Dimensão Processos: Em busca de resultados mais 

competitivos, as empresas participantes do ALI estavam dispostas a promover mudanças em 

sua forma de trabalhar, gerando mais eficiência aos seus processos de vendas. Nesta 

dimensão, diversas foram as ações, sendo direcionadas de acordo com as particularidades de 

cada prestação de serviço, segue algumas delas: política de indicação, campanha junto a 

Google Adwords, Facebook e Instagram, inclusão da empresa nas redes sociais, E-mail 

marketing, vídeos institucionais e Stories, novos parceiros, elaboração de material digital 

junto ao SEBRAETEC, material de apresentação (crachá e cartão de visita). 

•Área RH X Dimensão Processos: Diversas empresas, em busca de promover um 

ambiente mais estável junto de sua equipe e melhorar sua gestão de pessoas, planejou como 

estratégia criar alguns novos processos, nas quais traria mais confiança para que a empresa 

pudesse oferecer um serviço com qualidade e de forma padronizada: descrição de funções e 

responsabilidades, plano de capacitação, mural de elogios, compartilhando a visão do cliente, 

auto avaliação da equipe, proporcionando melhorias que surgissem da iniciativa deles em 

relação ao seu trabalho, manual de procedimentos elaborado junto ao SEBRAETEC. 

•Área de Finanças X Dimensão Processos: Em busca de melhores resultados 

financeiros, diversas análises seriam necessárias, na quais as empresas não possuíam controle, 

sendo necessário a implantação de diversas ferramentas e geração de novos processos: 

comparativos de sazonalidade financeira, softwares de gestão e financeiros, fluxo de caixa, 

demonstração de resultado do exercício, implantação de certificado digital, gerando mais 

eficiência e troca de fornecedor buscando melhores custos. 

•Área Marketing X Dimensão Ambiência Inovadora: Em busca de promover novos 

conhecimentos, algumas empresas passaram a participar mais de feiras, palestras e fóruns, 

para que pudesse aplicar em sua empresa. Inicialmente a intenção era apenas aprender novas 

técnicas e teorias, mas junto a essa movimentação, novas foram as oportunidades de venda, 

gerando parcerias e conhecendo novos clientes. 

Analisando as estratégias definidas no planejamento de cada empresa, observa-se que 

a busca pela constante inovação direcionou uma boa parcela para o mesmo caminho, indo ao 

encontro das quatro áreas da ferramenta utilizada. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

 Em busca de um ponto em comum entre as empresas com maior desenvolvimento no 

radar de inovação, percebeu-se que 3 das 13 dimensões sofreram evolução em todas as 10 

empresas que utilizaram a ferramenta, sendo que não apresentava essa mesma frequência nas 

empresas que não implementaram o planejamento, conforme figura 5: 

 
Figura 5 - Evolução Individual 

Dimensão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geral 

D
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1 Oferta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,2 



 

 

2 Plataforma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Marca 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

4 Clientes 2,6 2,7 2,0 2,7 2,0 1,3 2,0 2,0 2,0 2,6 2,2 

5 Soluções 0,0 2,0 1,0 2,0 0 0 0 0 0 0,0 0,5 

6 Relacionamento 0,0 3,0 2,0 4,0 2,0 3,0 0,0 1,0 0,0 3,0 1,8 

7 Agregação de Valor 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

8 Processos 1,0 0,7 1,4 1,0 0,6 1,0 0,6 1,0 1,0 1,0 0,9 

9 Organização 2,6 0,6 0,0 2,7 0,6 1,3 1,3 0,6 1,3 2,0 1,3 

10 Cadeia de Fornecimento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 4,0 2,0 0,8 

11 Presença 3,0 0,0 0,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 2,0 0,0 1,4 

12 Rede 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 4,0 0,0 1,4 

13 Ambiência inovadora 1,0 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 

Média da empresa 1,4 1,1 0,9 1,5 1,0 1,0 1,0 0,9 1,5 1,1 1,1 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Ao aprofundar a essência de uma dessas dimensões conforme apresentado no 

referencial teórico, identifica-se que elas vão exatamente ao encontro das 4 áreas do 

planejamento estratégico (Finanças, Marketing e Vendas, Produtos e Serviços e Recursos 

Humanos). 

 Muitas foram as outras ações executadas pelas empresas que contribuíram com suas 

estratégias do planejamento, como a utilização de novos controles de estoque, CRM, gestão 

de projetos e o desenvolvimentos de novos produtos e serviços, na qual este artigo aborda 

apenas algumas, mostrando o impacto que a ferramenta teve, não apenas na geração de ideias 

de ações de Inovação frugal, mas facilitando a adesão do empresário em relação as mesmas, 

podendo ver a evolução com seus próprios olhos, diante das metas e indicadores definidos 

para cada estratégia. 

  

5 Considerações Finais 

 

 Encerra-se este artigo identificando que quanto mais tempo de mercado as empresas 

têm, maior é a sua resistência a mudança, um possível fator seria pelo fato de já ser uma 

marca conhecida. Esse posicionamento demonstra que com o passar dos anos novos 

concorrentes vão conquistando o território, fazendo com que a empresa perca uma fatia 

considerável de mercado, promovendo por consequência a queda de faturamento. 

 Constatou-se que a prática do planejamento estratégico com ênfase em ações de 

inovação frugal, contribui de forma genérica com a evolução do grau de inovação nas 

dimensões Clientes, Processos e Ambiência Inovadora, que por consequência, de acordo com 

as particularidades de cada empresa, colabora com o desenvolvimento de outras dimensões. 

 Ao analisar o crescimento de cada grupo de empresas estudado, percebe-se que o 

planejamento estratégico aplicado junto a um plano de ação de inovação frugal, além de 

contribuir com a evolução do radar de inovação, também contribui com o desenvolvimento da 

empresa, sendo ele financeiro ou produtivo, promovendo sua sustentabilidade no mercado. 

 As empresas que não optaram por implantar o planejamento estratégico, mesmo não 

tendo uma evolução tão agressiva, demonstraram crescimento da mesma forma em seu radar 

de inovação, se dedicando às ações de inovação, mesmo demonstrando limitações maiores, 



 

 

mas essa evolução não necessariamente garantiu impacto financeiro, se tornando algo 

totalmente particular de cada negócio. 

 Recomenda-se para um próximo artigo o estudo de produtos de inovação frugal, com 

o propósito de fornecer insumos para pequenos negócios, do segmento da indústria ou 

comércio. 
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Resumo: 

 O presente relato descreve a experiência de uso do WhatsApp como ferramenta de 

ensino para mulheres venezuelanas refugiadas no Brasil. O aplicativo foi escolhido, por ser de 

fácil acesso, por ter diversos recursos disponíveis – como envio de vídeos, mensagens de texto 

e mensagens de voz – e por ser capaz de alcançar uma população geograficamente dispersa. O 

curso analisado é um curso de português, como foco em empreendedorismo, que auxiliou as 

mulheres não apenas a aprender a nova língua, mas a criar ou aprimorar negócios. Foram 

relatados os principais desafios encontrados ao utilizar o WhatsApp como ferramenta de ensino, 

assim como as medidas adotadas para superá-los e as práticas que tornaram o curso bem-

sucedido. O relato contribui com a literatura que apresenta o WhatsApp como ferramenta de 

ensino. O método e resultados apresentados e discutidos podem ser replicados e utilizados para 

oferecer novas experiências de ensino de empreendedorismo.  

 

Palavras-chave: WhatsApp; Ensino de Empreendedorismo; Relato de Experiência.  

  

1. INTRODUÇÃO: 

Diante da dificuldade de encontrar empregos devido a fatores como discriminação e 

dificuldade em falar o idioma local, muitos refugiados procuram o empreendedorismo como 

alternativa para obter renda no país que os acolheu (Desai; Naudé; Stel, 2021). Embora abrir 

novos negócios seja uma prática comum para essas pessoas, elas encontram dificuldades por 

não possuir conhecimentos sobre o processo empreendedor, como a identificação de 

oportunidades, busca por parceiros e aspectos legais sobre como empreender (Jiang et al., 

2021). De forma geral, governo e outras instituições têm oferecido treinamentos para a 

população local que busca empreender, com o objetivo de fazer que o novo negócio tenha mais 

chances de sucesso (OCDE, 2008), mas refugiados muitas vezes não têm acesso a esses 

programas e acabam ficando em situação de vulnerabilidade social. Tal situação costuma ser 

ainda pior para mulheres refugiadas, uma vez que não é raro ter que conciliar as atividades 

empreendedoras com as tarefas domésticas e cuidar dos filhos (OCDE, 2019). 

 Com o avanço das tecnologias, em especial devido à pandemia, novas formas de ensino 

mais acessíveis têm ganhado força, possibilitando que pessoas antes excluídas do sistema de 

ensino possam estudar e aprender diferentes conteúdos (Antonietti, Cattaneo & Amenduni). 

Nesse cenário, um dos novos canais de ensino tem sido o WhatsApp, aplicativo de mensagens 

instantâneas e chamadas de voz para smartphones, que tem se mostrado efetivo para o 



 

 

aprendizado em diversos cursos (Kochar, Rymer & Samad, 2018; Soe, Pang & Loo, 2020; 

Oyewole, Animasahun & Chapman, 2020; Jhaveri et al., 2020; Salam et al., 2021). 

O WhatsApp possibilita o envio e recebimento de diversos arquivos de mídia: textos, 

fotos, vídeos, documentos e localização, além de chamadas de voz (WhatsApp, 2022), por um 

custo relativamente baixo. Seu uso como ferramenta de ensino permite discutir conteúdos de 

forma flexível, sendo que o compartilhamento de informações acontece não apenas entre 

professores e alunos, mas também entre alunos, que acabam alimentando a discussão e 

dividindo o que estão aprendendo (Soe, Pang & Loo, 2020). Assim, oferecer cursos de 

empreendedorismo por meio do Whatsapp pode ser uma boa alternativa para disseminar o 

conteúdo para pessoas excluídas do sistema de ensino, já que o aplicativo é uma ferramenta de 

baixo custo e fácil acesso.  

Considerando que no Brasil 146,6 milhões de pessoas usam WhatsApp para se 

comunicar e 83% delas usam o WhatsApp para comprar de empresas (Statista, 2022), ensinar 

empreendedorismo utilizando esse aplicativo pode ser um bom caminho, uma vez que, além de 

ensinar as competências empreendedoras, o curso também estaria capacitando os estudantes no 

uso da plataforma que eles provavelmente utilizarão para efetuar as vendas e se comunicar com 

potenciais clientes.  

Diante do exposto, o presente trabalho relata a experiência de uso do WhatsApp para 

capacitar mulheres venezuelanas refugiadas no Brasil a se tornarem empreendedoras. O 

Whatsapp foi escolhido como ferramenta de ensino por ser uma ferramenta de baixo custo e 

acessível, uma vez que está incluso nos pacotes de dados da maioria das operadoras (Exame, 

2018), por permitir ensinar pessoas geograficamente distantes e dispersas pelo país, por 

possibilitar que as participantes estudem nos horários de sua preferência, de forma flexível e 

por ser uma ferramenta fácil de acessar, uma vez que não demanda senhas e cadastros extras. 

Ainda, a ferramenta permite interação e troca de experiências entre as participantes dentro dos 

grupos, o que pode fortalecer o aprendizado e aumentar o engajamento (Kochar, Rymer & 

Samad, 2018). 

O presente relato contribui com a literatura sobre o uso de novas tecnologias de ensino, 

demonstrando que o WhatsApp pode ser uma ferramenta abrangente, acessível e capaz de e 

ajudar a reinserir pessoas na sociedade. Especificamente, o curso foi capaz de atingir um 

público que poderia não ter acesso a cursos de empreendedorismo em outros formatos. Além 

disso, a facilidade de uso e flexibilidade do aplicativo permitiu que houvesse o aprendizado não 

só por meio da relação entre professor-aluno, mas também a partir de relatos e discussões entre 

as estudantes. 

A forma como os resultados são apresentados fazem que seja possível replicar o curso, 

com o mesmo formato ou estratégias pedagógicas para outros grupos de pessoas de baixa renda 

e propõem um caminho para uso do WhatsApp como tecnologia de ensino de 

empreendedorismo. 

 

2. MÉTODO 

 Trata-se de um relato de experiência de um curso de empreendedorismo oferecido para 

mulheres venezuelanas refugiadas no Brasil, via WhatsApp, de forma gratuita, durante os meses 

de março e abril de 2022. O curso será descrito em detalhes a seguir, bem como os resultados 

obtidos e reflexões acerca do uso da plataforma e resultados do curso. Assim, espera-se que a 

experiência possa ser replicada em outros contextos.  

 



 

 

2.1. APRESENTAÇÃO DO CURSO 

O A-tua-ação é um curso de português com foco no empreendedorismo criado para 

mulheres venezuelanas refugiadas no Brasil, com objetivo principal de inseri-las na cultura 

brasileira, aumentar seu nível em língua portuguesa e capacitá-las para criar e formalizar seus 

negócios. O curso foi concebido para aliar os conhecimentos de língua portuguesa e 

empreendedorismo para ajudar as mulheres a ter mais facilidade para se comunicar com 

clientes, fornecedores e funcionários. 

O curso tem oito semanas de duração e é realizado via WhatsApp por uma professora 

de português para estrangeiros, com experiência e conhecimentos sobre empreendedorismo. A 

plataforma foi escolhida por ser a mais utilizada no Brasil para mensagens instantâneas 

(Statista, 2022) e é comum que as operadoras de telefonia no país deem acesso gratuito a esse 

aplicativo (Exame, 2018). Assim, as mulheres podem participar de um curso online de qualquer 

lugar do país sem ter que pagar pelo uso de internet, bastando ter um smartphone. Como o curso 

foi oferecido online, com atividades diárias assíncronas e um encontro síncrono por semana, as 

participantes tiveram flexibilidade de horários, podendo conciliar o curso com outras atividades 

profissionais e domésticas. 

 Os primeiros assuntos do curso são relacionados ao autoconhecimento, que trata das 

razões para empreender e como encontrar um negócio que esteja conectado com as habilidades, 

experiências prévias e rotina da empreendedora. Após essa primeira fase foi apresentado 

conteúdo sobre modelagem de negócios, baseada no Business Model Canvas (Osterwalder & 

Pigneur, 2010). Nessa etapa, as participantes aprenderam como definir seu público-alvo e 

conceber personas, como elaborar a proposta de valor do negócio, como escolher canais de 

divulgação, venda e entrega, como criar formas de relacionamento com o cliente, como 

identificar parceiros-chave, definir os recursos e atividades-chave do negócio, além de levantar 

os principais custos do negócio e selecionar suas fontes de receita.  

Na etapa final, o curso também abordou como fazer um bom atendimento ao cliente, 

seja pessoalmente, ou online, por meio de redes sociais e WhatsApp. As participantes 

aprenderam como tirar boas fotos dos produtos e serviços oferecidos, como fazer vendas e como 

formalizar seu negócio, além de terem conhecimentos sobre precificação e finanças. Ainda, 

aprenderam como fazer um pitch (apresentação) de sua ideia de negócio para potenciais 

investidores e clientes.  

As participantes que concluíram o curso recebem um auxílio financeiro (capital 

semente) de R$500 para iniciar ou aprimorar seus negócios. Todos os negócios foram expostos 

em uma Feira de Negócios Virtual, com divulgação dos pitchs e perfil na rede social de cada 

negócio desenvolvido. As três empreendedoras que tiveram mais curtidas nas publicações dos 

vídeos de seus pitchs também ganharam livros como premiação.  

Além da professora, as alunas contaram com a ajuda de monitoras e mentoras. As 

monitoras tinham como responsabilidade tirar dúvidas a respeito das atividades, responder aos 

questionamentos postados no grupo e dar suporte à professora, além de estimular a interação e 

engajamento das participantes. Foram escolhidas como monitoras duas mulheres venezuelanas, 

que também são empreendedoras e tinham familiaridade com o conteúdo do curso.   

No final do curso, com objetivo de ajudar cada participante a aprimorar sua ideia de 

negócio, decidir o que fazer com o auxílio financeiro e a preparar o pitch para participar da 

Feira de Negócios virtual, foram realizadas mentorias individuais com cada aluna. As mentorias 

tiveram duração de um mês e consistiram em reuniões, realizadas por meio de videochamada 



 

 

no WhatsApp, entre cada aluna e uma mulher com experiência na área de negócios (chamada 

de “mentora”) que participou do programa de forma voluntária. 

Ao final de todas as etapas, todas as participantes que participaram do curso, da mentoria 

e realizaram corretamente todas as atividades, receberam o auxílio financeiro de R$500 para 

investir em seus negócios. Para que o curso pudesse ser realizado nesse formato, foi necessária 

a participação de quatro agentes: (1) uma ONG que atua com o apoio a refugiadas e foi 

responsável pela seleção das participantes do curso; (2) uma ONG que oferece cursos de 

português a refugiadas e, nesse curso, fez a gestão de todas as atividades e disponibilizou a 

professora e monitoras; (3) um banco popular que, como patrocinador, ofereceu o auxílio 

financeiro às participantes; e (4) uma escola de empreendedorismo, que foi responsável pela 

supervisão e adequação do conteúdo e pela seleção e treinamento das mentoras. 

 

3. RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISE  

Para garantir a organização do conteúdo e networking entre as participantes, optou-se 

por criar três diferentes grupos no WhatsApp: (1) em um deles estavam presentes todos os 

participantes e organizadores do curso, no qual apenas os administradores (instrutores e 

coordenação do curso) poderiam enviar informações. Nesse grupo foram enviadas as 

videoaulas, os materiais de curso, as atividades a serem feitas e as informações gerais. Optou-

se por deixá-lo fechado, para que as informações não se perdessem diante de várias conversas 

e para facilitar a consulta quando necessário; (2) outro grupo no qual qualquer membro poderia 

enviar mensagens e materiais, em que estavam presentes todas as alunas, a professora e as 

monitoras. Nesse grupo estimulou-se a conversa e trocas entre as participantes, foram tiradas 

dúvidas e feitos comentários sobre as atividades. Todas as alunas foram encorajadas a enviar 

suas tarefas e pedir opinião das demais, ampliando, assim, o aprendizado e a conexão entre elas; 

(3) um grupo cujos membros foram, exclusivamente, os organizadores do curso. Esse grupo 

tinha fins de organização e administração.  

Conforme exposto anteriormente, o conteúdo do curso foi dividido ao longo de oito 

semanas. Para cada conteúdo, foram enviadas videoaulas, que foram gravadas previamente pela 

professora do curso, e atividades referentes àquela temática, para que as alunas aprendessem de 

forma prática. Não foi, portanto, um curso passivo. As alunas que fizeram e entregaram todas 

as atividades tiveram direito, ao final do curso, de um certificado. Embora as alunas fossem 

estimuladas a compartilhar as atividades com as demais no grupo de discussão, ao final de cada 

semana as alunas entregavam uma versão final da atividade, para a professora do curso, para 

fins de registro.  

 Realizar um curso pelo WhatsApp acarreta vários desafios, dentre eles o idioma, o 

grande número de interações em momentos e horários diferentes, a necessidade de explicar o 

conteúdo de forma mais detalhada visto que o curso foi criado pelo modelo de sala da aula 

invertida. Em uma aula tradicional a professora faz a explicação do conteúdo e depois as alunas 

realizam exercícios e atividades. No curso em questão, o conteúdo foi dividido em pequenas 

partes, enviadas diariamente, com pequenas tarefas e apenas ao final da semana, na aula 

síncrona, a professora realizou a explicação mais aprofundada do conteúdo para tirar as dúvidas 

remanescentes.  

 Na tentativa de superar tais desafios, várias medidas foram tomadas. Todas as 

participantes do curso assinaram um termo de consentimento, declarando compreender como 

seria o funcionamento do curso, o que era esperado delas em cada uma das etapas e as condições 

para receber o certificado de conclusão do curso e o capital semente ao final do curso. Assim, 



 

 

as expectativas foram alinhadas e foi possível solicitar que se dedicassem, assistindo às aulas e 

entregando as atividades na data acordada. 

 A criação dos vários grupos de WhatsApp mostrou-se acertada, pois era necessário que 

as participantes conseguissem consultar com facilidade os arquivos que foram enviados 

anteriormente, caso tivessem dúvidas. O grupo fechado, no qual apenas a professora e 

administradores do curso enviaram as videoaulas, atividades a serem entregues e demais 

informações, tornou-se o repositório do curso, no qual as informações não se perderam. Da 

mesma forma, o grupo aberto para discussões entre as participantes teve um papel essencial 

para troca de conhecimentos, compartilhamento de dúvidas e experiências entre as participantes 

e estreitamento de laços entre elas, a professora e as monitoras. 

 Embora não seja indispensável para realização do curso, recomenda-se dispor de 

monitoras para auxiliar as alunas, uma vez que o volume de mensagens enviado no grupo é 

grande, exigindo respostas quase 24 horas por dia. Seria inviável que apenas a professora 

respondesse todas as questões, ou, caso ela o fizesse, o tempo de resposta às alunas teria 

aumentado consideravelmente, já que a professora tinha outras turmas e outras atividades 

profissionais além do curso A-tua-ação.  

Aliás, essa é uma característica de cursos realizados online, de maneira assíncrona: a 

necessidade de atender os alunos e tirar dúvidas. A diferença que se percebeu foi que, enquanto 

nos cursos realizados em outras plataformas (como Moodle) os alunos postam suas dúvidas em 

um fórum e aguardam o retorno do professor em algumas horas, no curso realizado via 

WhatsApp as participantes foram mais exigentes em relação ao tempo de resposta, tornando-se 

até mesmo ansiosa em alguns momentos. Isso pode ser reflexo da característica da plataforma, 

que é um aplicativo de mensagens instantâneas, no qual as pessoas estão acostumadas a receber 

respostas rápidas. Por isso, para não deixar as participantes insatisfeitas e não sobrecarregar a 

professora do curso, a participação de monitores ou tutores é recomendada. Ainda, com o passar 

do tempo, percebeu-se que aquelas alunas que haviam compreendido melhor o conteúdo e as 

atividades também respondiam aos questionamentos das demais no grupo. Elas passaram a 

ajudar umas às outras. 

Talvez por se tratar de um aplicativo de mensagens instantâneas, que as pessoas 

costumam olhar de forma rápida, percebeu-se que muitas vezes as alunas fizeram perguntas 

sobre questões que já haviam sido explicadas nas videoaulas ou textos de instruções das 

atividades. Esse ponto deve ser observado ao realizar um curso via WhtasApp. As instruções 

das atividades e o conteúdo das videoaulas precisam ser muito claras para não gerar um grande 

montante de dúvidas e conversas no grupo que possa incomodar as demais participantes.  

Nesse sentido, a professora teve o trabalho não apenas de criar os textos dos materiais, 

mas também de revisá-los diversas vezes, e escrever da forma mais clara possível, para 

aumentar as chances de compreensão. Ainda, ela sempre pedia que as participantes relessem as 

instruções ou assistissem aos vídeos novamente antes de fazer perguntas, tentando evitar que 

elas ficassem acomodadas e partissem para o caminho mais fácil de perguntar ao invés de tentar 

compreender. Como as participantes falavam espanhol e estavam aprendendo português, exigir 

que se esforçassem um pouco mais para compreender era também parte do processo de 

aprendizado.  

Ensinar a população refugiada exige certos olhares diferentes, levando em consideração 

a situação socioeconômica das participantes e sua urgência para aprender o idioma e como 

empreender no Brasil. Durante a aplicação do curso não foram raros os relatos de falta de luz, 

comida e material escolar por parte das alunas. Algumas alunas acabaram desistindo do curso 



 

 

dadas as dificuldades vividas. A professora e as monitoras desempenharam o papel de tentar 

evitar tais desistências, tendo conversas sinceras, tanto nas aulas como individualmente, o que 

fez do curso não apenas uma aula sobre português com foco no empreendedorismo, mas 

também um espaço de segurança e acolhimento.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O uso de WhatsApp como ferramenta de ensino ou como forma de apoio, suporte e 

motivação em disciplinas tornou-se prática comum, principalmente durante a pandemia da 

Covid-19 (Kochar, Rymer & Samad, 2018; Soe, Pang & Loo, 2020; Oyewole, Animasahun & 

Chapman, 2020; Jhaveri et al., 2020; Salam et al., 2021). Espera-se que o uso da ferramenta 

seja, não apenas mantido, mas também aprimorado, ajudando professores e estudantes a 

obterem melhores resultados de aprendizagem. 

 Nesse relato de experiência, foi apresentado o uso do aplicativo WhatsApp como 

ferramenta para ensinar empreendedorismo para mulheres venezuelanas refugiadas no Brasil. 

O WhatsApp foi escolhido considerando a facilidade de acesso, o fato de que é gratuito, os 

diversos recursos que disponibiliza e a possibilidade de atender uma população 

geograficamente dispersa.  

 A população refugiada encontra diversos desafios. Nesse caso, as mulheres 

venezuelanas não eram fluentes na língua portuguesa e precisavam encontrar uma fonte de 

renda para sobreviver no Brasil. Ainda, algumas são mães, precisando conciliar os desafios do 

trabalho com a maternidade. Por isso, utilizar o WhatsApp como forma de transmitir o conteúdo 

fez que fosse possível atingir um público que talvez não teria outra forma de acesso ao ensino 

de empreendedorismo e de língua portuguesa. 

 Dentre os principais desafios do curso, pode-se citar a situação socioeconômica das 

participantes, as características da comunicação via WhatsApp, que gera um grande volume de 

conversas e uma aparente necessidade de obter respostas imediatas e o fato de cada participante 

assistir os conteúdos em horários diferentes, dado que boa parte do conteúdo era assíncrono. A 

falta de fluência na língua poderia ser um problema, mas isso foi solucionado desde a concepção 

do curso, uma vez que ele era um curso de língua portuguesa, com foco em empreendedorismo.  

 Algumas práticas adotadas foram relevantes para o sucesso do curso, tais como as 

explicações detalhadas e claras dos conteúdos e atividades, o uso de diversos grupos de 

WhatsApp, cada um com uma finalidade específica, a participação de monitoras para tirar 

dúvidas e auxiliar a professora a lidar com o alto volume de interações e a participação de 

mentoras para ajudar as mulheres a ter uma visão mais profunda sobre seus negócios. Ainda, o 

capital semente como premiação e a feira de negócios virtual foram fatores importantes de 

motivação das participantes.   

 Conforme relatado, a realização do curso só foi possível pela união de diferentes 

parceiros, responsáveis por contatar e selecionar as mulheres participantes, fornecer professora, 

monitoras, mentoras, fazer a gestão administrativa do curso e premiar com capital semente 

aquelas que finalizassem o curso. Por isso, sugere-se que tentativas de replicar o curso para 

públicos com perfil similar ao relatado aqui, levem esses pontos em consideração.  

 Como limitações, cita-se o fato de que apenas uma edição do curso foi apresentada nesse 

relato e que diferentes edições, em diferentes contextos poderiam ter resultados distintos. 

Recomenda-se utilizar o WhatsApp como ferramenta de ensino em situações similares à 

retratada nesse relato de experiência, a partir do método e resultados que foram expostos, para 

disseminar o ensino de empreendedorismo. Ainda, o presente relato contribui com as 



 

 

experiências de uso de WhatsApp como ferramenta de ensino, de modo geral e com a literatura 

de ensino de empreendedorismo.  
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Resumo: O presente caso conta a história da GeoFortes, uma empresa de consultoria 

ambiental e geológica. Objetiva colocar o discente como tomador de decisão em uma empresa 

do segmento ambiental. O empreendimento está em um momento de expansão e necessidade 

de profissionalizar o negócio, melhorando a comunicação e organização das atividades 

desenvolvidas pelos sócios. O caso é narrado de acordo com os dados coletados em 

entrevistas sobre a situação que a empresa vive. As situações vivenciadas pelos dirigentes, 

juntamente com as teorias relacionadas, servirão de base para a análise dos fatos, 

direcionando as possibilidades de solução do problema. A análise do caso contribuirá para 

que o aluno aproxime-se de uma situação profissional e aplique os conceitos relacionados à 

profissionalização de uma pequena empresa, considerando as particularidades das MPEs e dos 

empreendedores. O caso pode ser aplicado às disciplinas de Empreendedorismo, Gestão de 

Pequenas Empresas nos cursos de graduação e pós-graduação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A história da Geofortes Consultoria é bastante similar à de muitas outras micro e 

pequenas empresas no Brasil. Em alguns casos, esses pequenos negócios iniciam por meio de 

uma paixão por uma ideia que se torna uma oportunidade. Já em outros, nascem também da 

necessidade de sobrevivência do empreendedor ou por uma alternativa ao emprego formal.  

 Nos últimos anos de faculdade, Fabrício, um estudante do curso de Geologia da 

Universidade Federal de Sergipe, envolvido em atividades de espeleologia (estudo das 

cavernas) e paleontologia (estudo de fósseis), descobre e aprende a utilizar softwares e 

ferramentas de geoprocessamento. 

                                                
1 Professora de Administração do Centro Universitário Estácio de Sá de Goiás (FESGO/ESTÁCIO-GO), 
Mestra em Ciência da Propriedade Intelectual (PPGPI/UFS),  
 
2 Professor do curso de Administração da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
(FAD/UNIFESSPA), Mestre em Administração (PROPADM/UFS), doutorando no Programa de Pós-
Graduação em Administração (PPGADM/FACE/UFG) e pesquisador do Laboratório de Pesquisa em 
Empreendedorismo e Inovação (LAPEI/FACE/UFG). 
 
3 Professora do curso de Administração (FACE/UFG) e do programa de Pós-Graduação em Administração 
(PPGADM/FACE/UFG). Doutora em Educação (UFRN). 
 



 

 

 Em um final de semana, conversando com seu irmão, graduado em Administração, 

Fabrício comentou que estava muito insatisfeito com o valor da bolsa que ganhava: “Velho, 

esse dinheiro mal dá para pagar a cerveja, preciso arrumar alguma coisa para fazer uma renda 

extra”.  

Foi então que o seu irmão deu uma ideia: “Vou puxar sardinha pro meu lado, já pensou 

em empreender e usar seu conhecimento com os softwares e ferramentas de 

geoprocessamento para construir e elaborar mapas personalizados?”.  

Na hora Fabrício disse que não tinha nenhuma pretensão em empreender, mas que iria 

pensar sobre o assunto. Dias depois, ele resolveu falar pros amigos mais próximos que estava 

fazendo mapas personalizados voltados para atividades ambientais. Logo, graduandos, 

mestrandos, doutorandos e até professores começaram a procurá-lo pedindo ajuda não 

somente com a confecção de mapas, mas pedindo auxílio também em todo o processo de 

coleta de dados.  

De início, apareceram pequenas solicitações, mas, aos poucos, a complexidade das 

demandas aumentou. Na medida que há um avanço na quantidade e complexidade das 

demandas, Fabricio fica inseguro sobre como prosseguir e reflete: devo continuar atendendo 

breves demandas sozinho ou buscar alternativas para profissionalização e ampliação dos 

trabalhos como um negócio? 

 
2. INICIANDO O NEGÓCIO 

 

A ideia inicial de Fabricio seria utilizar seu conhecimento e facilidade com o uso de 

softwares de geoprocessamento, utilizando geoteconologias para soluções em confecções de 

mapas geológicos para o público acadêmico (graduandos, mestrandos, doutorandos, 

professores e pesquisadores). Além disso, sua experiência em campo com espeologia e 

paleontologia facilitava seu network e entendimento de nuances da área. Seguindo essa ideia, 

poderiam ser oferecidos outros serviços e cursos que, de fato, foram prestados no futuro. 

A confecção de mapas utilizava-se dos softwares QGis e ArcGis que permitem a 

visualização, edição e análise de dados em formato de mapas, com várias camadas usando 

diferentes projeções, podendo ser montados em diferentes formatos e para diferentes usos. Os 

usos na área ambiental (biologia, ecologia, florestal, agronomia e afins) era o mais recorrente.  

Os serviços de consultoria consistiam em auxilio em coleta de dados de campo, em 

áreas de mata e organização desses dados para melhor apresentação. Essas pequenas 

consultorias abriram possibilidades para serviços mais complexos   

Com a demanda crescente por auxilio e confecção de mapas, Fabricio identifica como 

oportunidade, a possibilidade de ministrar cursos e oficinas sobre o uso de softwares de 

geoprocessamento que são utilizados em suas consultorias. Os primeiros clientes dos cursos 

foram seus próprios colegas de sala, alguns clientes pesquisadores e até mesmo seus 

professores.  

Com o sucesso desses cursos, começa a contar com apoio de entidades estudantis e 

empresas de consultoria ambiental, os cursos se tornam cada vez mais frequentes e seu nome 

se torna cada vez mais conhecido na comunidade universitária.  

Com sua aproximação em projetos no SEBRAE e orientações de amigos, começa 

realmente a enxergar a ideia como um negócio. Uma possibilidade real de fazer como 

profissão aquilo que era somente um bico, um meio para conseguir mais cerveja no fim de 

semana. Fabricio então elabora sua primeira identidade visual, uma logomarca que reflete sua 



 

 

identidade como instrutor e consultor de geoprocessamento, e é nesse momento que nasce a 

Geosig, primeiro nome fantasia da empresa.  

 

 

Figura 1 – Logomarca GeoSIG 

 
Fonte: GEOFORTES (2022) 

3. SEGUINDO A CAMINHADA, RUMO À PROFISSIONALIZAÇÃO 

 

A recém criada Geosig seguia então com sua agenda de cursos de geoprocessamento e 

pequenas consultorias que sustentavam e destacava a imagem de Fabricio como uma 

referência no geoprocessamento na Universidade Federal de Sergipe.  

Visando adentrar o mercado em outras universidades da região, a Geosig concorreu e 

foi aprovada no processo de pré-incubação para a incubadora do ITEC da Universidade 

Tiradentes, a maior universidade privada do estado de Sergipe. Além de possibilitar a atuação 

em mais uma universidade, essa decisão trouxe a oportunidade de novas parcerias, auxílio 

gerencial, estrutura física e, principalmente, motivou pensar sobre seu modelo de negócio, sua 

proposta de valor e compreender a Geosig como uma Start-Up com potencial de inovação em 

um ambiente universitário.  

A inovação destacada no processo de incubação foi principalmente a metodologia 

inovadora de ensino de softwares tão específicos, bem como a confecção de ferramentas de 

coleta de dados de campo feitos com recursos improvisados e conseguidos com parceiros de 

projetos e cursos.  

Com a necessidade de se organizar para projetos maiores, bem como dar conta de 

ministrar ainda mais cursos, Fabricio une-se à um amigo de Faculdade, antigo aluno e agora 

parceiro em projetos de pequeno porte. Fabricio e esse amigo, agora sócios, empreendem em 

uma força-tarefa para prospectar novos projetos, mas sem sucesso. A sustentabilidade da 

empresa ainda é somente nos cursos e pautada, sobretudo, no nome de Fabrício no assunto de 

geoprocessamento em Aracaju e região. 

 

4. UMA NOVA GEOSIG   

 

Em 2018, surge a oportunidade de mais uma união de sociedade. Sara, uma geógrafa, 

antiga aluna, cliente e parceira de serviços de Fabricio, torna-se a principal pessoa de 

prospecção de serviços. No entanto, nesse momento, Sara ainda era funcionária de um órgão 

ambiental do estado, que mediava os serviços da GeoSig. Com claros conflitos de interesse e 

verificando oportunidades de crescimento na GeoSig, Sara decide pedir demissão e se unir 

formalmente, com Fabricio e o outro sócio, ocupando a função de sócia administradora, 



 

 

levando todo o seu network e parcerias construída em anos de atuação como analista 

ambiental.  

Neste momento de expansão, a Geosig, possui 3 sócios e nenhum funcionário. Os 

sócios, trabalhavam sem divisão clara de tarefas, com foco claro somente em prospecção de 

projetos, organização de cursos e operação dos projetos contratados. A gestão não era uma 

preocupação nesse momento, mas a sinergia entre os sócios era evidente. Destaca-se que um 

dos sócios era um ótimo técnico que fazia a diferença nos trabalhos de campo e projetos 

ambientais. Fabricio um bom negociador e com seu nome trazia credibilidade e novos 

projetos. Já Sara, com seu relacionamento interpessoal, network e carisma, conseguia trazer 

inúmeros e novos projetos para a Geosig.  

Essa união é marcada por dois grandes momentos. Um deles refere-se ao primeiro 

projeto vendido com valor acima de R$ 100 mil, elevando a empresa para outro patamar de 

faturamento e necessidades fiscais. Tal projeto foi um EIA/RIMA que demandou um esforço 

inédito da equipe, pois, apesar de experiência e vivência em projetos de geoprocessamento, 

nesse serviço ainda eram iniciantes. Outro marco foi relacionado à mudança de nome e de 

marca da empresa. A marca GeoSig já era bastante conhecida, mas por querer economizar 

alguns trocados, Fabricio decidiu não registrar a marca, perdendo o direito à exclusividade de 

uso do nome e da logo da empresa. Algum outro concorrente foi mais esperto e registrou a 

marca GeoSig e exigiu que Fabricio mudasse toda sua identidade visual e nome empresarial.  

Faltava alguém com uma visão de negócios que enxergasse a Geosig como uma 

empresa que precisa de organização. Os sócios muito ligados à área técnica não enxergavam 

os projetos como uma empresa lucrativa. Ainda era apenas um complemento de renda para 

todos. O dinheiro até chegava, mas por falta de organização os projetos possibilitavam poucos 

lucros e, às vezes, só dívidas e conflitos com parceiros.  

Que momento difícil! Fabrício, Sara e o Sócio em uma reunião conversam e chegam à 

conclusão que é preciso mudar: “Precisamos de um novo nome para a empresa, não podemos 

perder todo o espaço que já construímos aqui em Aracaju. Precisamos de um nome e uma cara 

nova, um nome forte e que represente a nossa empresa.” Assim nasceu a GeoFortes, 

associando o Geo da Geologia e o Fortes, sobrenome do sócio fundador. 

 

Figura 2 – Marca GEOFORTES 

 

 
Fonte: GEOFORTES (2022) 

 

 

 



 

 

5. NOVA EMPRESA NOVOS DESAFIOS 

 

Ainda em 2018, em meio à tanta mudança na empresa, por motivos pessoais, Fabrício 

decide mudar-se, com a família, para Uberaba/MG. No início essa decisão foi bem difícil, 

mas logo o empreendedor utilizou como uma oportunidade de alavancar a atuação da 

GeoFortes para outras regiões do Brasil. Foi acertado que Sara e o outro sócio continuariam 

em Aracaju e seriam os responsáveis pelo atendimento aos clientes da região.  

Em Minas Gerais, Fabrício utilizou o seu Network e entrou em contato com várias 

empresas da região, conseguindo fechar algumas parcerias. No ano seguinte, credenciou-se 

para ser instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), o que dinamizou 

contatos, trouxe novas parcerias e novos projetos, inclusive com os seus alunos. As 

capacitações e a metodologia ofertadas pelo SENAR possibilitaram que Fabricio melhorasse 

como professor, instrutor e assim, incrementar seus cursos e didática na GeoFortes.  

Em Aracaju, Sara e o outro sócio, fecham parcerias fortes na cidade de Aracaju com 

convênios fixos de cursos periódicos com empresas como Deso, Chesf, Conselho de 

Engenharia e Associação de Engenharia.  

Ainda em Aracaju, a empresa passa por um novo processo de incubação no Parque 

Tecnológico do estado, vinculado à Universidade Federal de Sergipe. Este foi um excelente 

momento para incorporar metodologias próprias aos cursos e ter auxilio prático na gestão, 

uma vez que nenhum dos sócios é da área de Administração.  

De 2018 à 2020, a empresa segue neste contexto de crescimento, prospectando projetos 

cada vez mais complexos e lucrativos, ministrando cursos semanais. A empresa continuou 

atuando em duas frentes de trabalho: uma em Aracaju, outra em Uberaba, além de projetos 

simultâneos em várias regiões do Brasil. Foram feitos grandes investimentos que endividaram 

a empresa, como o investimento no porto de extração de areia.  

Em meados de 2020, houve uma nova mudança na empresa com a saída de um dos 

sócios. Neste mesmo dia, Sara liga para Fabrício e desabafa: “Estou trabalhando muito aqui 

em Aracaju, com muitas demandas para resolver, mas tenho certo receio de tomar as decisões, 

pois ainda não me sinto preparada como gestora. Também penso que precisamos melhorar a 

nossa comunicação e organizar melhor as atividades que desenvolvemos, mas não faço ideia 

de como fazer isso.”  

Dias depois, conversando com o seu irmão, Fabrício diz que está complicado conciliar 

vida pessoal e profissional, pois está viajando muito e se dedicando à prospecção de projetos, 

atividades de gestão, operação das atividades, escrita de relatórios e todas as atividades da 

empresa.  

“Estou com problemas de saúde, mas tenho tempo nem pra me cuidar, não posso me 

afastar por nenhum momento da empresa, senão a coisa não anda! Agora em 2021, os cursos 

estão voltando pro presencial com muita demanda represada por causa da pandemia. Estou no 

limite! Coloquei minha esposa pra ajudar no suporte jurídico e contratei um estagiário, mas 

ainda está bem complicado. Realmente não sei o que fazer”.  

O irmão muito atento, pondera: “Fabrício, sua empresa está crescendo cada vez mais, 

sua equipe está reduzida, tudo que você fez relacionado à gestão não foi suficiente, gerou 

conflitos, prejuízos e muita dor de cabeça. Realmente chegou a hora de você começar a pensar 

a gestão de sua empresa de uma forma profissional. Sua empresa tem tudo para ganhar altos 

voos, mas não sozinhos, não sem ajuda, não sem profissionalizar a empresa”.  



 

 

Em 2021, os dirigentes da empresa GeoFortes, realmente sem saber mais o que fazer, 

chegam ao consenso que precisam tomar decisões importantes para o futuro da empresa. Sara 

e Fabrício têm o desafio de reformular a gestão da empresa de forma que minimize a 

sobrecarga de funções e acúmulo de atividades. Acrescente-se à isso que os sócios residem 

em estados diferentes e nenhum deles possui formação em Administração.  

Diante desse cenário, Sara e Fabrício decidiram fazer uma reunião para decidir o 

seguinte dilema: diminuir o ritmo de trabalho e focar no que mais conseguem fazer, 

aproveitando a credibilidade da marca ou buscar estruturar o negócio com uma gestão 

profissional? 

 

 

 

 

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A GEOFORTES 

 

Empresa (nome fantasia): Geofortes 

Razão Social: GEOFORTES CONSULTORIA EM GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE 

LTDA 

 

Sócios: Fabricio – Graduado em Geologia; Sara – Graduada em Geografia/Mestra em 

Desenvolvimento e meio Ambiente. 

 

O objetivo principal da empresa é a busca de soluções ambientais aliando técnica e práticas 

inovadoras que contribuam para a adequação e melhorias das empresas e atividades nos 

processos produtivos em conformidade com a sustentabilidade, priorizando a qualidade dos 

serviços prestados. 

 

Missão: Atender nossos clientes com transparência, buscando soluções ambientais adequadas 

aos tipos de empreendimentos, de forma prática e confiável relacionando as intervenções 

ambientais com a natureza econômica da atividade. 

 

Visão: Satisfazer nossos clientes com nossos produtos e serviços. Incorporar nas nossas 

consultorias técnicas inovadoras com foco no crescimento, rentabilidade e responsabilidade 

socioambiental. Ofertar cursos de capacitação sempre direcionados a atender as exigências e 

necessidades do mercado de trabalho. Estimular nos nossos colaboradores a busca contínua 

pelo aperfeiçoamento profissional. 

 

Valores: Transparência; Qualidade dos produtos; Ética e profissionalismo; Respeito às 

pessoas e ao meio ambiente; Sustentabilidade Ambienta, Econômica e social. 

 

Quadro 1 - Cursos e Serviços da GEOFORTES: 

 

SERVIÇOS 

Portfólio Descrição  

GEOFÍSICA Prospecção geofísica 

Laudo Geotécnico. 



 

 

 

AMBIENTAL Licenciamento Ambiental (LP, LI, 

LO, LRO, LS, CDL, AA, dentre outras); 

Estudos Ambientais 

(EIA/RIMA ; RCA; PCA, EIV/RIV, dentre 

outros); 

Diagnóstico do Meio Físico, 

Biótico e Socioeconômico; 

Instalação de Poços de Monitoramento; 

Cadastro Ambiental Rural (CAR); 

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

– PRAD; 

Inventário Florestal e Faunístico. 

 

TOPOGRAFIA Georreferenciamento de Imóveis Rurais; 

Topografia para Mineração; 

Regularização Fundiária; 

Calculo de Vazão; 

Perícia técnica. 

 

RECURSOS HÍDRICOS Caracterização e Delimitação de 

Bacias Hidrográficas; 

Outorga de águas 

 e locação de Poço artesiano; 

Teste de bombeamento; 

 

GEOTECNOLOGIA Mapeamento de áreas de Risco  

Modelo de Elevação do Terreno; 

Mapeamento com Drones e Vants. 

MINERAÇÃO Licenciamento/Regularização na ANM; 

Plano de lavra e Pesquisa; 

Sondagem; 

Prospecção geofísica/geoquímica. 

 

ARQUEOLOGIA Diagnóstico Arqueológico; 

Prospecção e Resgate Arqueológico 

Educação Patrimonial. 

 

ESPELEOLOGIA Grau de relevância; 

Topografia de caverna; 

Caracterização do modelado cárstico. 

 

PRINCIPAIS CURSOS 

POWER BI Fornece visualizações interativas e recursos 

de business intelligence com uma interface 

simples para que os usuários finais criem os 

seus próprios relatórios e dashboards. 

CURSO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

 

Curso interdisciplinar e prático, direcionado 

para profissionais e estudantes que atuam na 

área ambiental ou que desejam atuar. 



 

 

No curso são apresentadas as metodologias 

necessárias para diferentes tipos de 

Recuperação de Áreas Degradadas (RAD).  

 

CURSO DE DRONE Do plano de voo à aplicação das imagens 

em análise ambiental. Ensina pilotar, 

georreferenciar e criar mapas temáticos das 

áreas ambiental, agrícola, urbanística e 

outras com o uso de drones. realizado com 

teoria específica e prática com pilotagem do 

drone e manipulação das imagens de satélite 

coletadas. 

CURSO DE ARCGIS Técnicas do geoprocessamento com o 

software ARCGIS. O uso do software na 

confecção de mapas constitui-se como uma 

ferramenta diferenciada nos trabalhos. As 

geotecnologias tornam os trabalhos mais 

qualitativos e os objetos analisados mais 

consistentes. 

CURSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Com enfoque na Lei Estadual 8.497/2018), 

O curso tem como finalidade repassar 

conhecimentos de como é realizado o 

licenciamento; os tipos de licenciamento; os 

estudos ambientais necessários; como 

realizar a fiscalização ambiental, os 

enquadramentos dos empreendimentos no 

licenciamento ambiental; e as mudanças 

decorrentes da nova lei da Administração 

Estadual de Meio Ambiente – ADEMA: 

entre outros conteúdos. 

 

CURSO DE OUTORGA HÍDRICA Importância da Outorga como instrumento 

de regulação e controle do uso da agua e 

preservação do recurso. Diferentes tipos de 

OUTORGA HÍDRICA. Como também os 

procedimentos necessários para emissão da 

outorga, desde a fase de captação até o 

tramite administrativo no órgão correlato. 

Fonte: Site GEOFORTES (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas de Ensino 

 

1. POSICIONAMENTO 

Recomenda-se a aplicação do caso na graduação em Administração e na pós-graduação 

lato sensu presencial ou remoto nas disciplinas de Gestão de Micro, Pequenas Empresas, 

Empreendedorismo e Consultoria Empresarial. O caso se propõe a analisar a trajetória de 

criação, desenvolvimento, crescimento e profissionalização de uma pequena empresa do setor 

ambiental. Nessa análise, busca-se fazer com que os alunos reflitam sobre os aspectos do 

processo empreendedor, considerando o papel das características pessoais do empreendedor 

na dinâmica de uma pequena empresa. Essa análise considera a trajetória da empresa, por 

meio das escolhas e desafios do empreendedor fundador e sua sócia recente, buscando refletir 

sobre caminhos e possibilidades de profissionalização gerencial como fator principal para o 

crescimento empresarial. Podem ser explorados temas como processo empreendedor, 

experiência de incubação, crescimento de micro e pequenas empresas e, principalmente, 

profissionalização de micro e pequenas empresas. 

 

2. FONTES DE DADOS E MÉTODO DE COLETA 

As fontes de dados se basearam em entrevistas com os sócios da empresa, conversas 

informais do dia a dia, trocas de mensagens em aplicativos de texto e observação participante. 

A coleta de dados foi facilitada pelo parentesco dos autores com o empreendedor do caso. As 

fontes secundárias foram o acompanhamento das redes sociais da empresa e manuais e folders 

de divulgação de cursos e serviços da empresa. Foram também utilizadas, livros e pesquisas 

sobre os temas do processo empreendedor (BARON; SHANE, 2007), especificidades das 

micro e pequenas empresas ou tese da especificidade gerencial (LEONE, 1999; JULIEN, 

2013) e profissionalização de micro e pequenas empresas (LONGNEKER, 2007).  

 

 

3. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O caso busca desenvolver nos alunos reflexões da prática de uma empresa real, trazendo 

a temática sobre a profissionalização de pequenas empresas como elemento para o 

crescimento empresarial. Para ajudar a debater esse assunto, podem ser levantadas outras 

temáticas tais como: processo empreendedor, características próprias das micro e pequenas 



 

 

empresas ??, tese da especificidade gerencial, pequena empresa como reflexo do seu 

empreendedor, profissionalização e crescimento de micro e pequenas empresas.  

O objetivo geral de aprendizagem é debater o processo de profissionalização de uma 

pequena empresa, considerando o processo empreendedor e as dinâmicas especificas da 

realidade das Micro e Pequenas empresas.  

 

4. ANÁLISE DO CASO E QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

Com o caso da GeoFortes, os alunos podem se identificar com as situações vivenciadas 

pelos empreendedores e perceber os desafios da profissionalização de forma prática e real. 

Para facilitar a discussão do processo de profissionalização de pequenas empresas, podemos 

identificar as etapas do processo empreendedor e verificar o papel do empreendedor na 

dinâmica de uma pequena ou micro empresa. Dessa forma, é possível discutir e ilustrar as 

principais especificidades dessas empresas, considerando que a empresa é, em geral, o reflexo 

de seu empreendedor (JULIEN, 2013). 

Os alunos devem refletir sobre toda a narrativa da história da empresa e se colocar na 

posição dos gestores na tomada de decisão e construção de estratégias para o crescimento da 

empresa. Devem considerar as condições da vida pessoal dos sócios, visibilidade da marca da 

empresa, alcance de demanda da empresa e outros fatores que podem impactar no processo de 

profissionalização. 

Para auxiliar, as figuras 3 e 4 apresentam um resumo sobre o contexto do caso, podendo 

ser apresentado pelo professor ou servindo de roteiro para a condução da discussão: 

 

 

Figura 3 – Contexto do Caso (primeira parte) 

 

 
Fonte: elaborado pelos autores 2022 

 

 

Figura 4 – Contexto do Caso (segunda parte) 

 



 

 

 
Fonte: elaborado pelos autores 2022 

 

O professor pode seguir por meio da ordem sugerida das questões, com a aplicação do 

seguinte encadeamento lógico: a) elementos do comportamento e processo empreendedor; b) 

característica própria da dinâmica de um micro ou pequena empresa; c) empresa como reflexo 

de seu(s) empreendedor; d) fatores positivos e negativos de uma pequena empresa; e) 

processo e caminhos para a profissionalização de pequenas empresas. 

A seguir, as perguntas sugeridas para o caso: 

 

Questão 1: Descreva os elementos da história do Fabrício, que o caracteriza como 

empreendedor. Quais elementos caracterizam a Sara como empreendedora? 

 

Uma opção para responder e debater essa questão é o professor se basear em Baron e 

Shane (2007), conduzindo a discussão por meio da identificação dos comportamentos 

empreendedores de McCleand (1972), considerando os argumentos de Fillion (1999) e as 

etapas do processo empreendedor de diferentes modelos da literatura (MOROZ; HINDLE, 

2012). Para ajudar a conduzir o debate sobre o processo empreendedor, sugere-se a utilização 

do capitulo 2 de Dornelas (2012), aplicando os elementos de modelos teóricos da literatura 

sobre de processo empreendedor de Moore (1986), Hisrich (2014), Timmons (1994) ou 

Sarasvathy (2001).  

Por fim, o aluno deve refletir e avaliar criticamente os elementos da narrativa 

empreendedora história da GeoFortes. Espera-se que o fechamento da questão envolva um 

exercício reflexivo sobre os elementos empreendedores nos sócios que facilitam ou dificultam 

a profissionalização da empresa. 

 

Questão 2: Quais os principais elementos que caracterizam a GeoFortes como uma pequena 

empresa? 

 

Para a resolução dessa questão, o professor pode conduzir a discussão com a construção 

de uma lista das principais características das micro e pequenas empresas. Nessa listagem, 

sugere-se identificar na narrativa do caso os elementos das pequenas empresas tais como: O 

empreendedor “faz tudo”, falta de recursos para atender em larga escala, gestão mais 

centralizadora, informalidade nas relações de trabalho, quantidade de colaboradores, marca da 



 

 

empresa como reflexo do seu empreendedor e outros elementos que podem ser destacados. O 

texto de Araújo, Silva e Silva (2018) apresenta e sintetiza muitos dos elementos das pequenas 

empresas descritas na literatura. 

Para auxiliar essa o debate dessa questão, sugere-se utilizar o texto de Leone (1999) que 

destaca as principais especificidades e caracteriza o que de fato são pequenas empresas. Além 

disso, sugere-se destacar que as pequenas empresas não são grandes empresas em miniatura, 

possuindo características próprias que dificulta trata-las com homogeneidade (COOPER, 

1981) Assim, a tese da especificidade gerencial pode demonstrar que não há característica 

comum a todas pequenas empresas (JULIEN, 2013).  

 

Questão 3: Quais comportamentos do Fabricio e da Sara que podem ser percebidos em sua 

maneira de gestão e como isso reflete na identidade da GeoFortes? Quais falhas na forma de 

gerir dos socios? 

 

Para a resolução dessa questão, o professor deve conduzir a discussão destacando que 

uma pequena empresa é o reflexo do seu empreendedor, possuindo uma gestão informal e 

identidade visual e estratégica que reflete o empreendedor/fundador em sua forma de ser 

(MUZZIO, 2013). Para facilitar o debate, o professor pode utilizar os argumentos do texto de 

Muzzio (2012, 2013) que destaca-se que os comportamentos do empreendedor fundador, 

sejam os positivos ou negativos, influenciam todas as características da empresa e como ela 

será vista interna e externamente. Para o autor, Isso ocorre devido à dificuldade de 

profissionalização, formalidades nas relações de trabalho, divisões claras de tarefas e 

influência dos tomadores de decisão no operacional da empresa.  

Para complementar, o texto de Leone (1999) auxilia com elementos que podem ser 

destacados no caso, auxiliando na construção de argumentos práticos que reforcem a 

importância de enxergar a pequena empresa como reflexo de seu empreendedor. 

 

Questão 4: Como são relações profissionais na GeoFortes? Aponte possíveis pontos positivos 

e negativos destas relações com o clientes, parceiros, fornecedores e etc.? 

 

No debate dessa questão deve-se abordar novamente as características das micro e 

pequenas empresas, principalmente no que se refere as especificidades organizacionais de 

relações não formalizadas (LEONE, 1999; JULIEN, 2013). O professor deve destacar os 

pontos positivos das relações não formalizadas, tais como a flexibilidade, agilidade na tomada 

de decisão e a proximidade pessoal de amizade com parceiros, clientes e fornecedores, mas 

deve também destacar os pontos negativos de uma relação de trabalho informal, tais como: 

informações imprecisas, controle gerencial, sobrecarga de trabalho e centralização das 

decisões. 

 

Questão 5: A partir do relato do caso, qual a decisão deve ser tomada na atual circunstância? 

O que é necessário para possibilitar essa realidade? 

 

Nessa última questão o professor deve debater e listar possíveis soluções para 

profissionalizar a empresa. Sugere-se introduzir o dilema do caso e debater as soluções 

propostas pelos alunos. Em algum momento o professor pode sugerir possíveis caminhos e 

trazer para a análise no grande grupo. Essas sugestões do professor podem ser baseadas no 



 

 

conteúdo do Capitulo 18 do livro Administração de Pequenas Empresas de Longneker et al. 

(2007). 

Sugere-se complementar com os argumentos dos textos de Muzzio (2012, 2013) para 

explicitar necessidades práticas no processo de profissionalização, inserindo também a 

proximidade da gestão de pequenas empresas com a temática das empresas familiares. Alguns 

pontos que podem ser considerados nesse debate: Papel de liderança exercido pelo 

empreendedor; Características diferenciadas da gestão das pequenas empresas; Tarefas 

gerenciais dos empreendedores; Problemas e pressões no processo de profissionalização; 

Assistências gerenciais externas.  

 

5. PROCESSO DE ENSINO 

Para a aplicação do caso de ensino em sala de aula, recomenda-se ao professor uma 

etapa inicial de planejamento. Assim, o professor deve analisar o caso com atenção e 

identificar possíveis temas a serem tratados na aula, considerando as sugestões propostas 

nestas notas de ensino, ou poderá criar e adaptar outras questões que possam ser pertinentes 

ao seu perfil de ensino, conteúdos ministrados e ementa especifica da disciplina. Nesse 

momento, sugere-se se preparar para adequar o tempo e assuntos debatidos ao tempo 

disponível de aula. Em alguns casos, será preciso resumir as questões de debate, já outros, 

será possível estender o tempo e análise do caso.  

O professor deve enviar o caso com antecedência de uma semana aos alunos, visto a 

necessidade de leitura prévia. Por opção do professor, pode ser interessante o envio das 

questões de debate para que os alunos possam já se preparar e chegar com algumas reflexões 

iniciais. Independente do envio prévio das questões, sugere-se que o primeiro momento da 

aula seja destinado a discussão em minigrupos para que os alunos passam juntos elaborar 

possíveis respostas às questões.  

Como sugestão, para aula de 2 horas (100min) a aula pode ser dividida em 4 momentos 

distintos: 

 

1) Debate em minigrupos: Como sugestão, a turma pode ser dividida em 5 grupos, onde 

cada grupo ficará responsável por elaborar uma resposta escrita à uma das questões 

propostas. Ao final da aula, deverá ser entregue uma resposta e análise sobre a questão 

em até 1 página. A depender do tempo disponível, esse momento poderá ser de 20 a 

30 minutos, convocando os alunos ao debate no grande grupo (20 min). 

 

2) Debate inicial no grande grupo: Com toda a turma reunida, o professor deve iniciar 

a condução do debate do caso. Nesse momento, um ou dois alunos serão sorteados 

para iniciar o debate e apresentar e contar a história do caso. Algumas considerações 

podem ser destacadas pelos demais alunos e anotadas pelo professor. Ao final desse 

momento, o professor relata alguns pontos deixados de lado e pode seguir para o 

próximo momento lançando as questões propostas em ordem (15 min). 

 

3)  Resolução das questões propostas: A seguir, o professor introduz e lança cada das 

questões e juntos vão debatendo as possíveis respostas. O grupo responsável pela 

questão deve iniciar o debate e apresentar uma síntese do que analisaram no momento 

de minigrupos. Os demais alunos são encorajados a contribuir e o professor conduz ao 

conteúdo de cada questão (45 min). 



 

 

 

4) Fechamento do caso: Nesse último momento, o professor deve conduzir o debate 

especificamente sobre o dilema no caso. Com esse debate, devem levantar possíveis 

soluções e estratégias para a profissionalização da empresa do caso. Aqui o professor 

pode destacar algumas estratégias e conduzir para possibilidades e dificuldades nesse 

processo. Ao final, os alunos devem tentar chegar a um consenso sobre quais 

estratégias podem ser adotadas (20 min).  

 

Para auxiliar o professor no debate sobre o dilema do caso, a figura 6 apresenta os 

principais pontos a serem discutidos. 

 

Figura 6 – Síntese do dilema do caso 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 

Os atributos de avaliação podem ser: (a) parecer técnico em grupo e (c) participação no 

debate no grande grupo, podendo o professor atribuir pesos para cada atividade. 
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A EMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO ARTÍSTICO: A 

JORNADA EMPREENDEDORA DE UM MÚSICO BAIANO 
 
Resumo: O objetivo deste caso para ensino é proporcionar aprendizagem sobre: (a) a 
importância e os desdobramentos das emoções para o empreendedorismo, (b) a perspectiva 
sociocultural da emoção no contexto do empreendedorismo e (c) como a emoção é fundamental 
e intensa no contexto do empreendedorismo artístico. O caso narra a história de um jovem 
músico soteropolitano, que decide empreender em sua carreira. Durante sua jornada, enfrenta 
inúmeros desafios emocionais, aprendendo a adaptar ideias, a enfrentar dificuldades e a 
estabelecer parcerias. O caso pode ser útil para estudantes de administração e 
empreendedorismo, mas também para empreendedores culturais, artistas e administradores em 
geral.  
 
Palavras-chave: Emoção. Educação empreendedora. Empreendedorismo artístico.  
 
Autores: Alexandre Leite de Ávila e Eduardo Paes Barreto Davel 
 
1. Caso para ensino 

 
Janílson (conhecido como Pepeta) sonha em empreender uma carreira musical autoral. 

Com 22 anos, este artista da música é oriundo do Garcia, bairro da cidade de Salvador, Bahia, 
terra de grande tradição em festas populares e berço de gêneros musicais como o axé e o 
pagode.  
 
1.1 Empreendendo no fogo da paixão 

 
Durante a sua infância, Janílson era um garoto comum. Assim como as demais crianças 

que moravam no Garcia, bairro soteropolitano em que foi criado, se entretinha em discussões 
sobre futebol, skate e outras brincadeiras. Foi na adolescência que despertou seu gosto pela 
música. Influenciado por seu tio Giba, um sujeito ‘boa gente’, admirador de poesia e com ótimo 
gosto musical, passou a ouvir cantores e grupos musicais de diversos estilos. Daí em diante, 
foi no mundo dos sons, ritmos e melodias que passou a criar um crescente interesse. Nas festas 
que começou a frequentar, era sempre a banda atuante ou o som do DJ que lhes roubavam a 
atenção. Aos poucos, a paixão pela música começou a direcionar Janílson rumo a um sonho 
que sua mãe, dona Lurdes, via com uma séria resistência: tornar-se um empreendedor da 
música! Um artista profissional! 

 
DONA LURDES – “Lá vem esse menino assoviando e batucando alguma coisa”. Vive 

com essa cabeça na lua, pensando em cantar e tocar violão. Devia era se concentrar no curso 
técnico pra conseguir um emprego sério. 

 
VIZINHA – É, Lurdes... essas coisas de música... não sei não. Começa querendo ser 

artista... daqui a pouco está se metendo com o que não presta. 
 
Por outro lado, encontrava no tio Giba, seu grande admirador, apoio incondicional. Assim 

como outros amigos de Janílson, costumava chamá-lo de Pepeta, um apelido de infância. 



 

 

 
JANÍLSON – Tio Giba, estive pensando em algo. Como o senhor sempre me incentiva, 

gostaria de te contar.  
 
TIO GIBA – O que é, Pepeta? 
 
JANÍLSON – Quero ser artista profissional! Cantor e compositor! 
 
TIO GIBA – Que maravilha! Tenho certeza que com essa voz e esse talento pra compor, 

você vai longe! Qual será o estilo?  Axé? Adoro aquela Banda Amor de Mel... Ia muito atrás 
do trio deles, no Carnaval... 

 
JANÍLSON – Não, tio. O que está no auge agora é “Modão”, um tipo de música sertaneja. 
 
TIO GIBA – Não conheço muito essas músicas atuais, mas tenho certeza que você vai se 

dar muito bem no seu projeto. 
 

A ideia de iniciar uma carreira artística era presença constante na cabeça de Janílson. 
Vivia sonhando em transformar sua paixão musical em realidade, virar um artista profissional. 
Apesar disso, não tinha a menor ideia de como realizar esse projeto. Certa tarde, um vídeo 
promocional do Instagram saltou na tela do seu celular com uma oferta promissora: 
“Empreenda na música”. Era o anúncio de um site que oferecia dicas sobre como iniciar 
carreiras artísticas. De acordo com o site, era preciso gravar uma música, divulgar na internet 
e começar a colecionar seguidores.  

Parecia tudo muito fácil. Afinal de contas, talento não lhe faltava, e algumas pessoas que 
já haviam escutado suas canções sempre lhes faziam boas avaliações. Entretanto, até para 
realizar uma simples gravação demo, era necessário um investimento. Para resolver essa 
questão, só existia uma alternativa: mexer nas economias que estavam reservadas para o curso 
técnico. Isso significava, ao mesmo tempo, investir todo o dinheiro que havia poupado e 
enfrentar a fúria de dona Lurdes, sua mãe, quando soubesse dos seus planos. Depois de refletir 
sobre o assunto e tomado por uma força meio impulsiva, Janílson decidiu: 

 
- Vou gravar a demo. Sonho é sonho, não tem preço. Além do mais, tenho certeza que 

com o retorno que isso vai trazer, poderei repor o dinheiro do curso. Se é que ainda vou precisar 
fazer curso depois que minha carreira decolar! 

 
Estava decidido. Realizaria sua primeira gravação com uns músicos que conhecia e 

divulgaria o trabalho na Internet! Agora, era só selecionar as canções, ligar para os músicos, 
agendar os ensaios e pronto! Assim, tomado por uma alegria enorme e movido pela antiga 
paixão pela música, o jovem cantor tinha a motivação necessária para lançar-se no mundo do 
empreendedorismo artístico.  

Os três instrumentistas escolhidos para a gravação foram o Chagas na guitarra, Betão na 
bateria, Chacal no baixo e, claro, voz, violão, composição e arranjos do próprio Janílson. A 
paixão do futuro empreendedor musical pelo projeto convenceu os músicos de que aquele 
trabalho geraria shows no futuro, o que fez com que aceitassem gravar a demo sem nenhum 
custo. Em seguida, fechou a sessão de gravação no estúdio KISSOM, principalmente por causa  
 
 
 
 



 

 

 
do técnico Marcão, conhecido por suas ótimas mixagens1. Seguindo a sugestão do guitarrista 
Chagas, terminou adicionando também um músico para tocar teclado e acordeom. 

 
CHAGAS: Janílson, Modão sem um teclado para dar aquela pegada pop não rola! 

Também precisa de acordeom. Se não, fica ruim. 
 

JANÍLSON: Eu não conheço nenhum tecladista que tope tocar de graça, Chagas. Muito 
menos um acordeonista. 
 

CHAGAS - Tem um cara chamado Deda, que toca os dois instrumentos. Fera demais, já 
trabalhou até com o Carlos Vieira (famoso cantor sertanejo). Só que vai cobrar cachê. 

 
JANÍLSON - Cachê? Quanto? 
 
CHAGAS - Para gravar as 5 músicas... uns 2.500 reais. 
 
JANÍLSON – O que? Loucura! Fica sem teclado. 
 
CHAGAS - Mas, é um investimento! Quer ou não gravar algo de qualidade? Posso 

conversar com ele e tentar fechar um pacote. Posso dizer que você é um artista iniciante. 
 
O Chagas convenceu o tecladista Deda a reduzir um pouco o cachê, que terminou ficando 

2.000 reais. Mesmo assim, depois de somados os valores do estúdio de ensaio, das horas de 
gravação previstas, além da alimentação dos músicos, os números começaram a preocupar o 
jovem artista empreendedor. 2.000 reais do cachê do Deda, mais 500 reais do estúdio, 1.000 
reais de gravação e 100 do almoço e lanche do pessoal durante esses dias... totalizaram 3.600 
reais!!  

Os ensaios foram marcados no próprio estúdio em que gravaria as músicas. Deste modo, 
o técnico Marcão já poderia conhecer a sonoridade da banda antes de realizar a gravação. 
Foram 5 encontros que até renderam bons resultados. Os músicos aprenderam rápido os 
arranjos musicais que Janílson preparou e elogiaram bastante as composições. O único que não 
participou dos ensaios foi o tecladista Deda, a “estrela da banda”, pois afirmou que bastava 
ouvir as gravações do ensaio pelo celular mesmo, que ele chegaria preparado no dia que 
marcassem para gravar.  

Até então, as coisas estavam fluindo relativamente bem. A alegria por estar ensaiando 
suas próprias composições era indescritível. Entretanto, como se não bastasse o dinheiro 
investido, Janílson estava prestes a experimentar o que todo empreendedor inevitavelmente 
enfrenta: os percalços do empreendedorismo. Logo, ele descobriria que, na prática, empreender 
não é apenas prazer e realização pessoal. Significa lidar com uma série de imprevistos e 
adversidades que exigem bastante energia, do ponto de vista emocional. 
 
1.2 Enfrentando as primeiras dificuldades e vivenciando as primeiras emoções  

 
 

                                                
1 Mixagem: etapa da produção musical na qual um engenheiro de som, utilizando diferentes ferramentas de 
manipulação e transformação do som, esculpe e equilibra as faixas sonoras de uma gravação para que os elementos 
soem bem no conjunto final. 
 



 

 

 
No dia da gravação, foi muito nervosismo! Janílson, que nunca fizera nada parecido, 

descobriu que empreendedor artístico acumula mil e uma funções. É motorista, carregador, 
comprador de lanche, organizador de horários... ufa! Como saiu de casa com antecedência, 
mesmo com tanta coisa para fazer, chegou ao estúdio com todos os músicos na hora certa. 
Bateria montada, guitarra afinada, tudo no ponto. Só faltava o tecladista Deda. A gravação 
estava marcada para às 14:00. Entretanto, já eram 13:45 e nada da estrela aparecer. 

 
Janílson resolveu telefonar para o Deda, que atendeu sem muita pressa. 
 
DEDA: Alô! Eu ia te ligar. Meu carro está na oficina e não ficou pronto. Ainda estou em 

casa. Você não poderia me pegar? 
 
JANÍLSON: Como assim? Por que você não avisou antes? Já estamos em cima da hora. 

Se eu sair agora, vai atrasar ainda mais. Faz o seguinte: Pega um Uber que eu pago. 
 
DEDA: Tudo bem. Chego em 20 minutos. 
 
Janílson controlou os nervos. Mas, já ficou irritado com a irresponsabilidade do músico!  
 
Uns 30 minutos depois, o Deda chegou e a gravação, já com 1 hora de atraso, foi iniciada. 

Junto com ela, começou um verdadeiro festival de imprevistos. Falha em um microfone, um 
músico erra uma nota, o próprio Janílson esquece um trecho da letra... e o relógio, que não 
perdoa, não parava. Resultado: o tempo acaba; das cinco músicas que deveriam ser gravadas, 
ficaram prontas apenas duas. O dono do estúdio não podia prolongar o tempo, pois já havia 
agendado uma outra banda para o período seguinte.  

Janílson saiu frustrado e cansado. A tristeza era evidente. Assim que concluíram a 
gravação, esperou que o técnico Marcão lhe entregasse uma prévia das duas músicas prontas e 
mixadas e as transferiu para seu pen drive. Apesar, dos imprevistos, as duas músicas ficaram 
com uma qualidade razoável. Pelo menos, era o suficiente para um pontapé inicial. 

No dia seguinte, com a cabeça mais descansada, Janílson acordou mais empolgado. A 
primeira coisa que fez foi criar um canal no Youtube e uma conta no Instagram com o seu 
nome: “Janílson Ribeiro”. Fez o upload das duas músicas para as redes sociais, adicionou um 
monte de hastags: “#modao”, “#modaoestourado”, #janilsoribeiro”, dentre outras. Além disso, 
começou a mostrar as músicas gravadas para seus amigos Lana, Moacir e também seu grande 
admirador: o tio Giba. As impressões foram ótimas. Todos adoraram as músicas e comentaram 
que já tinham uma cara de sucesso.  

Aproveitando que já estava na rua, Janílson resolveu passar em dois bares para deixar 
uns cartões de visita e dois pen drives com as gravações promocionais, além do link para o 
Instagram. Os donos não estavam presentes, mas os gerentes garantiram que entregariam o 
material. Além disso, passou na sede da rádio local para falar com o responsável pela 
programação e entregou as músicas. A rádio reservava um horário para tocar canções de artistas 
novos, o que era uma excelente oportunidade!  

Parecia que tudo estava encaminhado. O trabalho havia sido iniciado: os contatos feitos, 
redes sociais prontas e as pessoas elogiavam as músicas. A empolgação e a alegria voltaram a 
tomar conta da cabeça de Janílson. Finalmente, a sua paixão pela música estava sendo 
vivenciada na prática. Transformara-se em um artista empreendedor! Todavia, essa experiência 
de empreender na música era uma montanha russa de emoções. Um dia a ansiedade, no outro 
a alegria, em seguida uma tristeza e logo uma felicidade.  

 



 

 

 
 
 

1.3 Encarando a frustação do fracasso empreendedor e artístico  
 
Durante aquela semana, a cada meia hora Janílson checava o canal do Youtube e o 

Instagram para ver o engajamento dos seguidores. No primeiro dia, apareciam apenas as 
visualizações e comentários dos amigos. No segundo dia, também. No terceiro... a mesma 
coisa. As checadas de meia em meia hora passaram a ocorrer a cada uma hora, depois a cada 
turno... depois a cada dia. E, nada de visualizações... nem de pessoas comentando sobre as 
músicas. A quantidade de curtidas não aumentava, mas a ansiedade... crescia ferozmente.  

Para piorar, ao entrar em contato com todos aqueles que receberam sua demo na semana 
anterior, percebeu que, assim como no mundo virtual, nenhum progresso tinha ocorrido. Dos 
dois bares que entregou o pen drive, o primeiro fechou contrato com outro cantor de estilo  
muito parecido com o seu e o segundo... não respondeu nada. Quanto à rádio, o responsável 
pela programação que parecia tão simpático no primeiro encontro, respondeu em uma 
mensagem fria pelo WhatsApp que não tinha escutado direito a música. Disse ainda que 
percebeu que haviam poucos seguidores no Instagram e precisava melhorar a sua comunicação 
nas redes antes de entrar na programação. De repente, o desânimo invadiu a mente de Janílson. 
No final das contas, as duas músicas gravadas com tanto esforço não o estavam levando a lugar 
nenhum. Não possuía muitos seguidores além dos amigos e nem conseguia a atenção da rádio, 
dos bares... nada.  

 
JANÍLSON: E agora? Será que isso tudo é uma grande ilusão? Utilizei todo o dinheiro 

que tinha para gravar aquela demo... O dinheiro do curso técnico.... Será que minha mãe estava 
certa? Será que essa história de ser artista profissional é apenas um sonho sem futuro? 

 
A angústia e a frustração dominaram seus pensamentos. Em apenas uma semana, 

descobriu como é difícil empreender. Mais do que o prejuízo financeiro, o desgaste emocional 
não tinha consolo. Parecia que estava sem forças para reagir, como um pugilista que nem 
consegue ficar de pé, muito menos defender-se ou contra-atacar. Chegou até mesmo a afastar-
se das pessoas. Tinha vergonha de responder as mensagens dos amigos e até dos músicos que 
gravaram as demos. Temia o estigma que muitas vezes é associado às pessoas que fracassam. 

Quinze dias depois da gravação, o estúdio onde gravou as duas músicas entrou em contato 
avisando que a versão definitiva estava pronta. Entretanto, a ligação não empolgou muito 
Janílson. Depois dos resultados pífios da divulgação da prévia, Janílson nem estava mais 
animado para ouvir a versão definitiva. Mesmo assim, foi até o estúdio, inclusive porque ainda 
precisava pagar a segunda parte da gravação. Que tristeza! 

 
DONO DO ESTÚDIO: Bom dia! Está divulgando as músicas? Já fechou muitos shows?  
 
JANÍLSON: ... estou divulgando aos poucos... e estou para fechar algumas coisas...  
 
O dono do estúdio KISSOM, observando o desânimo de Janílson e percebendo que as 

músicas não trouxeram nenhum resultado, fez uma cara de indiferença. Era um tipo de sujeito 
que não se importava muito com os problemas alheios. Além de não ligar para o insucesso do 
rapaz, ainda aproveitou para oferecer um desconto, caso decidisse gravar novas músicas. E, 
logo em seguida, foi saindo da sala. 

 
 



 

 

 
Janílson, indignado, pensou sem falar nada: gravar mais músicas? Está de brincadeira? 

Mal pude pagar por essas que não me renderam nada, e ainda quer que eu grave mais? Egoísta, 
usurário... 

Ouvindo a conversa e já percebendo a frustração de Janílson, o técnico Marcão se 
aproximou. 

 
TÉCNICO MARCÃO: Fala, Janílson! A mixagem da demo ficou legal? Olha, essa 

versão definitiva que fiz ainda está melhor. 
 
JANÍLSON: Olá Marcão! Ficaram ótimas! Obrigado pela força que você me deu no dia 

da gravação. Mesmo naquela correria, você fez um trabalho excelente! Tenho certeza que a 
definitiva ainda está melhor. O problema é outro... 

 
TÉCNICO MARCÃO: Qual é? 
 
JANÍLSON: Eu estou com vergonha. Mas, vou desabafar. Eu divulguei as duas músicas 

para muita gente, nas redes sociais, e nada! Além do mais, nenhum bar ou rádio se interessou... 
A coisa não anda. Será que não tenho talento? Eu sei que você já gravou um monte de bandas 
e tem experiência. Pode dar a sua opinião sincera. Estou pronto para ouvir. 

 
Marcão era um técnico experiente. Trabalhou em gravadoras importantes por muito 

tempo e viu diversos artistas surgirem e desaparecerem. 
 
TÉCNICO MARCÃO: Olha Janílson... já que está me pedindo uma opinião... vou ser 

bem sincero. Quer mesmo ouvir? 
 
JANÍLSON: Claro que quero! Não tenho talento? É isso? 
 
TÉCNICO MARCÃO: Não é nada disso. Você tem muito talento. Adorei a sua voz. Mas, 

assim que vocês começaram a gravar, eu já percebi um problema. 
 
JANÍLSON: Qual foi? 
 
TÉCNICO MARCÃO: As canções são legais. Mas, não têm muita autenticidade. 

Parecem demais com o que já está tocando no mercado. Falta inovação. 
 
Janílson que julgava estar pronto para ouvir críticas se sentiu um pouco ofendido.  
 
JANÍLSON: Inovação? Mas, não dá para ficar reinventando a roda. Modão é isso mesmo. 

Além disso, todo mundo gostou. 
 
TÉCNICO MARCÃO: Está vendo? Você está na defensiva. Não quero te ofender. Se 

quiser, não falo mais nada. Só achei que queria ouvir a opinião sincera de um velho profissional 
do ramo. 

 
JANÍLSON: Desculpa, você está certo. Estou deixando o meu ego atrapalhar. Acho que 

não quero enxergar a verdade. Estou tão triste que pensei em desistir... 
 
 



 

 

 
TÉCNICO MARCÃO: Nada disso! Você tem muito potencial e vontade. Só precisa da 

estratégia certa. Empreender na música não é moleza. Não basta gravar uma canção e achar 
que vai ser um sucesso. Você precisa criar um produto musical inovador, que se diferencie dos 
demais. Além disso, não pode se deixar abater diante de uma primeira tentativa malsucedida.  

 
Janílson sentiu-se estimulado pelas palavras positivas que aquele técnico proferia e 

voltou a esboçar um tímido sorriso. 
 
JANÍLSON: Como acha que posso ser original então? 
 
TÉCNICO MARCÃO: Tem vários aspectos. Talvez você precise de uma reformulação 

total. É possível que essas gravações... não sirvam! 
 
JANÍLSON: Não Marcão! Desculpa, mas não vou jogar fora o que eu já produzi. 
 
TÉCNICO MARCÃO: Calma! Eu sei que é complicado. Mas, será que adianta insistir 

em algo que não funciona? É preciso pensar com a cabeça de artista, mas também ser realista. 
Além disso, será que Modão é a sua verdadeira vocação? Se a sua música não te emociona de 
verdade, não vai emocionar ninguém... Tem mais, será que em Salvador o pessoal se identifica 
culturalmente com isso? Será que não falta baianidade? 

 
Janílson ficou paralisado. Por um lado, não queria abandonar o que havia produzido. Mas 

por outro lado, as palavras de Marcão mexeram profundamente com ele. Talvez o Modão 
tivesse sido escolhido por ser um gênero do momento, mas não se alinhasse tanto com o seu 
gosto musical e nem causasse uma identificação cultural forte com grande parte do público da 
cidade.  

 
JANÍLSON: Caramba! Talvez você tenha razão. Mas, como vou gravar novamente se 

não tenho mais dinheiro?  
 
Marcão, abaixando a voz para que o dono do estúdio não escutasse, falou: 
 
- É o seguinte. Eu trabalho aqui e não posso afugentar os clientes. Mas, sei que o dono 

não está nem aí para dificuldade dos artistas. Hoje em dia, todo mundo está fazendo suas 
produções independentes. Em casa mesmo. Claro que não é fácil tirar um som maravilhoso de 
primeira. Mas, com um equipamento barato, é possível para gravar demos em casa com boa 
qualidade. Pelo menos experimentar o projeto piloto. Depois, dependendo do resultado, você 
pode investir mais. 

 
JANÍLSON: Mas, nem equipamento eu tenho.  
 
TÉCNICO MARCÃO: Hum... Olha, você é um cara legal e amigo do Chagas, que é um 

ser humano de primeira. Além disso, apesar desses cabelos grisalhos aqui, ainda sinto o meu 
coração bater quando vejo um artista talentoso, com aquela paixão típica dos que vencem na 
carreira. Aparece tanto músico arrogante aqui que disse que não ajudaria mais ninguém, mas 
vou te dar uma força. 

 
 
 



 

 

 
A fim de ajudar Janílson em seu projeto empreendedor, Marcão ofereceu emprestado um 

equipamento antigo que tinha em casa. Um notebook, uma placa de som e um microfone. O 
material já era um pouco ultrapassado, mas possibilitava um resultado razoável para o 
propósito. Sem o tratamento acústico adequado do estúdio, Janílson teria que improvisar um 
espaço de gravação em casa mesmo. Mas, nada que uma boa dose de criatividade e força de 
vontade não compensassem.  

 
1.4 Degustando a alegria da realização e realimentando a paixão pelo empreendedorismo 
artístico 

 
Além de ajudar com o empréstimo do material, Marcão deu umas dicas de produção 

musical muito importantes. Sugeriu que Janílson realizasse uma pesquisa com diferentes 
gêneros que estavam em alta no momento, avaliasse o cenário internacional e também a música 
tradicional da cidade. A ideia era criar algo que misturasse tendências atuais com elementos 
culturais da música de Salvador. 

Depois de duas semanas ouvindo muitas coisas diferentes, Janílson começou a 
experimentar algumas batidas novas no computador, misturando um pouco de tudo aquilo. As 
primeiras tentativas soaram meio estranhas, mas depois de algumas adaptações, começaram a 
surgir ideias interessantes. Faltava agora ouvir algumas opiniões para ver se aquilo agradava 
outros ouvidos. O primeiro a opinar foi o Chagas, seu guitarrista e amigo. 

 
JANÍLSON – Olá. Tudo bem? O que você acha? 
 
CHAGAS – Eu acho balançado e a introdução é bem legal, mas será que o público vai 

receber bem? É muito diferente...  
 
JANÍLSON – Eu tentei lançar uma coisa lugar comum e não deu em nada. Se eu quiser 

me destacar, tenho que inovar. O Marcão deu essa dica e concordo com ele. Inovação envolve 
risco. Se não for algo novo, não é arte, nem empreendedorismo. Tem que ter coragem e 
experimentar. 

 
CHAGAS – Bem, isso é verdade. Além do mais, acho que Salvador gosta de novidade e 

é criativa por natureza. A terra tem vocação pra absorver coisas novas. De qualquer modo, eu 
colocaria algo que “grude” mais no refrão. 

 
JANÍLSON – Pode ser. Tem que ser diferente. Mas, sem perder a pegada popular. Boa 

sugestão! 
 

Janílson fez alguns ajustes adicionais e marcou com os músicos a gravação definitiva das 
novas canções. Depois de pronto, só precisou levar o arquivo no estúdio KISSOM para que 
Marcão realizasse um ajuste final na mixagem. Foi mais um investimento, mas valeu a pena. 
Além do mais, ter gravado a voz e os instrumentos em casa já havia possibilitado uma economia 
substancial.   

 
MARCÃO – Gostei muito do resultado. Acho que você incorporou bem as dicas. Está 

me lembrando um pouco do que rolou no Axé dos anos 1990, mas com uma influência dos 
estilos atuais e ainda essa pitada eletrônica. Arrebentou! 

 
 



 

 

 
Terminada a mixagem, Janílson voltou a procurar as rádios locais, os bares e, claro, 

divulgar o novo trabalho na Internet. Passada a frustração do fracasso com as primeiras 
músicas, a paixão artística estava sendo realimentada. Dessa vez, o resultado foi bem mais 
positivo. Aos poucos, o número de seguidores do Instagram foi aumentando e as oportunidades 
de tocar ao vivo foram surgindo. A rádio continuou sem mostrar muito interesse pelas músicas, 
mas aqueles primeiros resultados já encheram Janílson de empolgação novamente. A cada novo 
pequeno degrau que subia, uma nova alegria surgia. 

 
1.5 Resistindo aos extremos emocionais 

 
O projeto de Janílson parecia estar bem encaminhado. Com shows acontecendo e algum 

dinheiro entrando. Nesse período, surgiu a oportunidade de um show privado com um cachê 
bem razoável. O problema era que o lugar não possuía nenhuma estrutura e o próprio Janílson 
teria que conseguir a sonorização. 

Depois de uma série de contatos, conseguiu fechar um som razoável, que atenderia os 
pré-requisitos do local. Contratou um técnico de som que foi indicado por Marcão e tudo 
parecia correr bem. Infelizmente, um imprevisto terminou mudando tudo. Na última hora, o 
técnico terminou fechando um outro show e enviou um outro profissional para substituí-lo. Já 
na passagem de som, a banda não se entendia muito bem com o novo técnico que, além de ser 
limitado, pecava pelo excesso de volume. 

 
JANÍLSON – Como é seu nome mesmo? Bigu, não é? Eu acho que os retornos estão 

muito altos. É possível abaixar um pouco o volume? 
 
CHAGAS – É verdade, eu também estou achando o som que vai para o público muito 

alto. Estamos ouvindo de dentro do palco 
 
BIGU – Relaxa galera, estou acostumado com show. Tem que ter volume, tem que ferver! 
 
Apesar de não concordarem com a opinião do técnico, o show começou. O público até 

que estava gostando da música, mas a questão do volume alto permanecia. Por mais que os 
músicos sinalizassem a insatisfação, o técnico insistia em manter sua posição. Foram várias 
tentativas de conversa, mas não tinha jeito. Em um determinado momento, a situação ficou 
insuportável. Já com a cara fechada, Janílson tentou conversar mais uma vez com o técnico 
sobre o volume e dessa vez já foi recebido com uma certa rispidez.  
 

JANÍLSON – Realmente, o volume está alto demais. Até o público já está fazendo sinal 
para abaixar! 

 
BIGU – No meu som quem mexe sou eu. Não confia, por que contratou? 
 
Quando Janílson ia confrontar a teimosia do técnico, uma surpresa extremamente 

desagradável aconteceu. Funcionários da prefeitura com aparelho de medição de som já 
estavam perto do palco. Era a SUPS, órgão municipal responsável pela fiscalização de poluição 
sonora, que havia sido chamada para resolver o problema por algum vizinho. Um dos 
funcionários já fazia sinal para que a banda parasse... 

 
 
 



 

 

 
FUNCIONÁRIO – Boa noite! Desculpe, mas os senhores vão precisar interromper o 

show. Recebemos uma série de denúncias de som alto e, pelo que constatamos, está muito além 
do volume permitido. Quem é o responsável pelo equipamento? 

 
JANÍLSON – Sou eu! Desculpem, eu sei que o som estava muito alto, mas vamos 

abaixar. 
 
FUNCIONÁRIO – Amigo, sinto muito, mas essa é a segunda reclamação do mês neste 

mesmo local, vamos ter que apreender tudo... 
 
JANÍLSON – Segunda reclamação do mês? Nunca toquei aqui antes! Nem sei do que 

está falando. Ninguém vai levar esse som! Ele nem é meu! 
 
FUNCIONÁRIO – Olha companheiro, se você não nos deixar cumprir o nosso trabalho, 

vou ter que chamar a polícia. 
 
JANÍLSON – Chamem quem vocês quiserem! Esse som daqui não sai! 
 
A discussão foi se acalorando e, pouco tempo depois, a polícia chegou. Janílson, que 

estava bastante nervoso, terminou se exaltando. Um dos policiais, argumentando que o músico 
estava lhes faltando com respeito, terminou prendendo o rapaz. Sob os olhares do público e do 
contratante, Janílson foi sendo levado para fora do local. 

 
JANÍLSON – Que situação, meu Deus! Não é possível! Estava tudo bem. Se aquele 

técnico irresponsável tivesse me escutado, nada disso teria acontecido. Que vergonha! Que 
raiva! Que tristeza! 

 
Aquele imprevisto foi um choque para Janílson. Será que precisava enfrentar tantas 

coisas para ser empreendedor? O começo já tinha sido tão difícil! E agora, mais isso! 
Considerou parar com tudo. Nunca se sentira tão desanimado.  
 
1.6 Equilibrando a emoção de empreender de verdade 

 
Um ano depois da primeira tentativa empreendedora de Janílson, muita coisa havia 

mudado. Apesar das confusões, o projeto empreendedor não parou. O estilo novo que estava 
experimentando não se tornou exatamente uma explosão nacional, mas acumulava uma 
crescente base de fãs. Com o dinheiro dos shows e até alguma renda online gerada pelos 
downloads pagos e monetização do Youtube, a vida de empreendedor musical da própria 
carreira já era uma realidade. A confusão que ocorrera no fatídico show, afinal, terminou se 
resolvendo. A prisão foi uma coisa rápida e, depois de pagar uma multa, o som também foi 
recuperado. As dificuldades continuavam presentes, mas o trabalho tornava-se cada vez mais 
satisfatório. Em uma pequena reunião de amigos que organizou, o bate papo mostrava que a 
situação já era bem diferente. 

 
TIO GIBA – Puxa Janílson, fico feliz que as coisas estejam caminhando bem. Olhei o 

Instagram ontem e vi que o número de seguidores está aumentando bastante. 
 
LIA (amiga) – Minhas amigas amam as músicas. Vivem perguntando quando sai um 

vídeo novo, que dia vai ter show... 



 

 

 
MOACIR (amigo) – A galera da faculdade também é fã.  
 
CHAGAS – Além disso, de pouquinho em pouquinho, tem rolado no mínimo dois shows 

por semana. Evento social, bar, não deixa de pintar sempre uma coisinha. O bolso do guitarrista 
aqui agradece muito. 

 
JANÍLSON – Esses shows são mérito de Sandra, nossa produtora! Desde que começou 

a trabalhar comigo, as coisas melhoraram muito! Crédito para ela! 
 
SANDRA (produtora) – Opa! Obrigada pelo reconhecimento. Mas, sem o talento e a 

força de lutador desse artista maravilhoso, nem a melhor produtora daria jeito. Eu sei que a luta 
do dia-a-dia não é brincadeira. 

 
DONA LURDES – Esse meu filho não é fraco. Até hoje tenho medo da instabilidade 

dessa carreira de artista empreendedor. Mas, eu sei que sem isso ele não se realiza. Acho lindo 
essa capacidade de enfrentar os problemas e essa alegria que ele mostra nos olhos quando fala 
da música dele. 

 
JANÍLSON – Obrigado Sandra, mainha e vocês todos. Eu confesso que tem semanas que 

bate um desânimo imenso. Aquela vez que a SUPS apreendeu o som do show mesmo.... até 
preso eu fui! Parece que a gente perde as forças. Mas, empreender na arte é isso mesmo. Sem 
resiliência emocional para enfrentar as batalhas, não tem artista empreendedor que fique de pé 
e continue realizando arte. Acho que é a paixão pela música que me dá essa sustentação. E o 
apoio dessas pessoas maravilhosas que me cercam, claro!  

 
Vejam como são as coisas: foi por causa do fracasso dos primeiros lançamentos que 

terminei mudando o estilo das músicas e compondo outras. O que parecia um desastre terminou 
virando oportunidade. Devo isso ao Marcão; foi ele que me deu essa luz. Pena que não pôde 
vir hoje tomar uma cerveja com a gente. 

 
TIO GIBA – Tudo isso só te deixou mais forte. Essa rádio ainda vai implorar pra tocar 

sua música... 
 
JANÍLSON – Haha. Tio Giba, você é uma figura. Não importa se vou fazer sucesso 

nacional. O mercado musical está mudando muito. Se eu tiver meu nicho e continuar fazendo 
meu empreendimento artístico crescer sempre um pouquinho mais, isso já me deixa feliz. 
Bem... mas se uma emissora dessas me chamar pra um programa... até que topo.  

 
CHAGAS – Falou o rei do próximo reality show! 
 
Todos caem na gargalhada e brindam. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
2.0 Notas de ensino 

 
2.1 Objetivos educacionais 

 
O caso busca provocar reflexões que levem o estudante a: 

 
●  Compreender a importância e os desdobramentos das emoções para o empreendedorismo, 
●  Conhecer a perspectiva sociocultural da emoção no contexto do empreendedorismo, e 
●  Discutir como a emoção é fundamental e intensa no contexto do empreendedorismo 

artístico. 
 

2.2 Questões para Discussão 
 

1) Com base em Ávila e Davel (2019), como a emoção se justifica, se manifesta e impacta a 
atividade do empreendedorismo no caso estudado?  

2) Com base em Ávila e Davel (2019) e em Le Breton (2019, capítulo 3), como as emoções 
que permeiam o processo empreendedor no caso estudado podem ser compreendidas a partir 
de uma perspectiva sociocultural? 

3) Com base em Ávila e Davel (2019 e 2020) e em Marins e Davel (2020), como as emoções 
se manifestam intensivamente no contexto do empreendedorismo artístico do caso 
estudado? 

 
2.3 Análise do caso e conexão com a literatura 

 
Questão #1 
 

Ávila e Davel (2019) explicitam que o empreendedorismo é uma atividade extremamente 
emocional, na qual os envolvidos experimentam intensas relações afetivas (Cardon et al., 2005; 
Goss, 2008). Os autores identificam que diferentes tipos emocionais (paixão, vergonha, 
arrependimento, medo, alegria, etc.) podem exercer uma forte influência sobre diversos 
aspectos do empreendedorismo (Ávila & Davel, 2019). O caso estudado ilustra uma série de 
situações nas quais as emoções atuam de modo central em vários momentos da jornada 
empreendedora narrada. A alegria gerada pela avaliação positiva dos amigos Lana e Moacir, 
a felicidade no momento do lançamento das músicas, o otimismo do técnico Marcão e o 
orgulho sentido a cada conquista. Apesar de tantas emoções positivas, surgiram também 
muitas emoções negativas. A ansiedade, por exemplo, foi sentida por Janílson durante todo o 
processo de organização e execução da gravação musical, por conta dos atrasos do tecladista 
Deda, erros de execução dos instrumentistas, entre outros imprevistos. A frustração foi gerada 
pelo desempenho aquém do esperado com o lançamento das primeiras músicas nas plataformas  
digitais e o descaso dos donos dos bares e programadores das rádios locais. Por fim, o medo e 
o desespero foram evidentes no momento da apreensão do equipamento de som e a prisão do 
protagonista.  

Todos os desafios emocionais enfrentados no caso reforçam ainda a importância de uma 
habilidade emocional apontada por Ávila e Davel (2019) como imprescindível para o 
empreendedor: a resiliência emocional. Resiliência emocional é a capacidade de responder,  



 

 

 
adaptar-se e recomeçar após as adversidades emocionais (D’Andria et al., 2018). Janílson 
precisou ser emocionalmente resiliente, por exemplo, para lidar com a frustração ao perceber 
que precisaria modificar todo o seu conceito artístico, uma vez que o estilo das suas primeiras 
gravações não trazia nenhuma inovação. Foi preciso, ainda, uma enorme resiliência emocional, 
para não deixar que a tristeza sentida nos momentos de fracasso o impedisse de prosseguir com 
seu projeto. De modo bastante perspicaz, ao invés de desmoronar frente aos percalços, o artista 
soube transformar o erro conceitual das primeiras gravações em uma oportunidade para 
encontrar uma sonoridade mais inovadora e diferenciada. 

Também de acordo com Ávila e Davel (2019), é possível perceber que as emoções 
impactam o empreendedorismo em diferentes aspectos:  

 
●  criar: A paixão pela música foi a principal responsável por levar Janílson a 
criar o seu primeiro projeto musical. Além disso, foi a alegria que sentiu quando 
começou a experimentar aqueles novos sons e batidas musicais que o levaram a iniciar 
um segundo projeto ainda mais ousado, inovador e arriscado do que o primeiro.  
●  querer: A paixão de Janílson pela música foi também uma fonte essencial de 

motivação, especialmente nos momentos mais desafiadores de sua trajetória. A paixão 
impediu que o protagonista perdesse seu desejo de empreender, mesmo quando enfrentou 
percalços emocionais que poderiam minar sua vontade de seguir adiante. 

●  convencer: A paixão de Janílson pelo seu projeto possibilitou o convencimento 
dos músicos que realizaram as gravações. Por perceberem que se tratava, não apenas de um 
empresário interessado em seu lucro, mas de um empreendedor verdadeiramente apaixonado, 
os instrumentistas concordaram em participar das gravações sem custos iniciais, apostando 
apenas na possibilidade de um futuro retorno financeiro.  

●  fracassar: O fracasso do primeiro projeto levou Janílson a aprender com os 
erros e buscar um novo formato musical mais adequado. Para tanto, precisou lidar de forma 
inteligente com as emoções negativas que surgiram neste processo. Um outro revés que 
poderia ter levado ao abandono do projeto foi a sua prisão durante um show. Apesar dos 
desafios emocionais enfrentados nesta situação, Janílson soube utilizar a situação vivenciada 
como aprendizado, tornando-se um artista empreendedor cada vez mais experiente.  

 
Questão #2 
 

Um conceito teórico apresentado por Ávila e Davel (2019) e que pode ser profundamente 
compreendido no terceiro capítulo da obra de Le Breton (2019) é a perspectiva sociocultural 
das emoções. A partir deste posicionamento teórico, as emoções são entendidas, não como 
simples respostas naturais ou intrínsecas aos indivíduos, mas resultantes das interações sociais 
e moldadas com base nos valores morais e significados de cada sistema cultural na qual se 
manifestam (Harré, 1986). Le Breton (2019) explica que as emoções que nos acometem e a 
maneira como elas repercutem sobre nós, estão subordinadas a normas coletivas implícitas. 
Ainda que cada pessoa as expresse de acordo com seu estilo pessoal, isso ocorre com base nos 
valores culturais circundantes. O autor utiliza o termo “cultura afetiva” para descrever uma 
espécie de manual de instruções que indica aos indivíduos a resposta emocional adequada a 
cada situação particular (Le Breton, 2019). 

Uma das maneiras pelas quais Ávila e Davel (2019) apontam que as emoções podem ser 
impactadas por aspectos socioculturais no contexto do empreendedorismo é através do 
contágio emocional (Cardon, 2008; Patzelt & Shepherd, 2011). A paixão de Janílson  
contagiou Marcão, que admitiu sentir o “coração bater” quando via um artista “com aquela 
paixão típica dos que vencem na carreira” e o guitarrista Chagas, cujo interesse foi além de  



 

 

 
uma simples participação profissional coadjuvante. Ávila e Davel (2019) demonstram ainda 
outras maneiras pelas quais as interações sociais podem moldar as emoções do empreendedor.  
O apoio emocional fornecido pelos familiares, por exemplo, pode influenciar o 
comprometimento e a avaliação de oportunidades, enquanto feedbacks positivos podem 
originar emoções capazes de fortalecer a identidade empreendedora. O tio Giba foi um forte 
incentivador da iniciativa empreendedora de Janílson. Através de frases como “você vai 
longe!” e “tenho certeza que você vai se dar muito bem”, o carinhoso tio ofereceu um valioso 
apoio emocional que o fez sentir-se seguro e estimulado para iniciar seu projeto. Por outro lado, 
o feedback positivo dos amigos Lana e Moacir sobre a primeira gravação gerou em Janílson o 
orgulho e a alegria que também o fortaleceram para seguir em frente.  

Por fim, podemos identificar no caso uma forte influência da “dimensão cultural” (Ávila 
& Davel, 2019) sobre as emoções que permeiam os atores envolvidos no processo 
empreendedor narrado. Marcão, Chagas e Janílson são indivíduos integrantes de um mesmo 
ambiente musical, de uma mesma cultura. Além da ligação através da música, o local em que  
se passa a estória (a cidade de Salvador), reforça a interseção cultural entre as personagens. A 
‘cultura afetiva’ (Le Breton, 2019) não sugere e estimula apenas a paixão pela música, mas 
pela representação subjacente dos valores culturais da Bahia. Nesse sentido, a paixão não é 
inspirada por qualquer empreendimento musical, mas especificamente por um projeto musical 
baiano. A paixão pelo projeto espelha uma paixão pela própria cultura baiana e ressalta a 
identificação e o afeto que nutrem pelo local em que residem. É o que podemos perceber 
quando o técnico Marcão questiona a ausência de “baianidade” no projeto, ou quando o 
guitarrista Chagas ressalta entusiasmado a vocação de Salvador para “absorver coisas novas”, 
sugerindo que é uma cidade “criativa por natureza”. 

 
Questão #3 
 

Percebe-se que as emoções podem manifestar-se em três principais aspectos do 
empreendedorismo artístico (Ávila & Davel, 2020; Marins & Davel, 2020): (a) através da 
paixão que move o artista empreendedor, (b) na essência do produto artístico e (c) nos conflitos 
e desafios emocionais peculiares e inerentes. Ávila e Davel (2020) ressaltam a paixão artística 
como o principal impulsionador das iniciativas empreendedoras dos artistas. De fato, 
evidencia-se no caso estudado que o principal motivador da iniciativa empreendedora de 
Janílson não era o desejo de ganhar dinheiro, mas sim a sua paixão pela arte musical. Em 
diferentes momentos, o protagonista realiza sacrifícios para viabilizar o seu sonho de 
empreender na música, como, por exemplo, utilizar as economias reservadas para seu curso 
técnico. Como o próprio Janílson afirma no texto, para o artista empreendedor, “Sonho é sonho, 
não tem preço”.  

A emoções fazem parte também da essência do produto artístico. O próprio valor 
subjetivo do produto artístico está em transmitir, através do seu simbolismo e significado 
cultural, uma série de emoções para aqueles que o consomem (Marins & Davel, 2020). A 
valoração destes produtos está mais associada à experiência que emociona do que a algum tipo  
de valor utilitarista facilmente mensurável (Marins & Davel, 2020; Toghraee, 2017). Nesse 
sentido, entende-se que não há empreendedorismo artístico sem emoções. Em um determinado 
momento, o técnico Marcão argumenta que, “se a sua música não te emociona de verdade, não 
vai emocionar ninguém”. 

Podemos ainda afirmar que o empreendedorismo artístico é certamente uma atividade 
repleta de conflitos e desafios emocionais peculiares e inerentes. Destacamos aqui dois 
aspectos que ilustram bem esta constatação: 1) a tensão entre arte e comércio e 2) a incerteza  
 



 

 

 
do produto artístico. A tensão entre arte e comércio (Caves, 2000) é consequência da relação 
diferenciada que o artista mantém com seus empreendimentos. Para o artista, sua arte não é um  
produto comum, mas um espelhamento da sua identidade e expressão pessoal. A imbricação 
entre vida pessoal e trabalho artístico pode tornar o empreendedorismo artístico contraditório 
(Eikhof & Haunschild, 2007; Marins & Davel, 2020). Os artistas empreendedores entendem 
que o produto artístico não deve atender apenas ao gosto de quem o consome, mas estar 
alinhado às suas próprias escolhas estéticas. Percebemos no texto que Janílson enfrentou uma 
série de desafios emocionais relacionados com a tensão entre suas preferências musicais (arte) 
e a busca por um produto comercializável (comércio). Na primeira tentativa, a própria escolha 
do Modão como gênero musical foi baseada no potencial comercial que ele visualizava, algo 
que estava na moda e parecia financeiramente promissor. Mas precisou reavaliar a situação e 
reformular seu produto. Na segunda tentativa, foi necessário misturar algo alinhado ao seu 
gosto, mas que dialogasse também com a linguagem baiana e as tendências do momento.  

O segundo aspecto que exemplifica os conflitos e desafios emocionais do 
empreendedorismo artístico é a incerteza do produto artístico. O empreendedorismo já envolve,  
usualmente, grande dose de risco e incerteza. No caso do empreendedorismo artístico, esta 
questão é potencializada devido às suas próprias características. A intangibilidade do produto 
artístico e a subjetividade de seu valor simbólico (Khaire, 2017) contribuem para que os 
resultados sejam imprevisíveis, tornando os empreendimentos fortemente sujeitos ao fracasso 
comercial. Além disso, pesquisas de mercado não são capazes de prever com exatidão quais as 
novas tendências que serão absorvidas pelo público (viabilizando grandes sucessos) ou quais 
produtos deixarão de despertar seu interesse. Todos estes fatores expõem o artista 
empreendedor, bem como os demais envolvidos com o empreendimento, a uma série de 
emoções como angústia, medo e ansiedade. Pudemos observar que, durante a estória, Janilson 
vive todas estas emoções através da expectativa constante a respeito da opinião do público.  
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Resumo: O caso de ensino em questão aborda como uma pequena empresa brasileira 

desenvolve recursos e capacidades para entrar no mercado português. A empresa é uma 

indústria brasileira familiar de pequeno porte que atua no setor de arquitetura, decoração e 

construção, produzindo obras personalizadas em rochas ornamentais. A empresa nasceu no 

final do ano de 1985, com o objetivo de trazer para o mercado de rochas ornamentais uma 

empresa profissionalizada. Ela foi pioneira em estabelecer uma estrutura nos EUA para 

vender granitos brasileiros. A última exportação feita pela empresa para o mercado norte-

americano foi no início de 2009. A partir dessa data, a empresa se focou no mercado 

brasileiro. O caso explora a possibilidade de a empresa voltar a exportar. Indicamos a 

aplicação em disciplinas de estratégia nos cursos de graduação e pós-graduação. As notas de 

ensino trazem um plano de aula e bibliografia a ser adotada. 

 

Palavras-chave: PME. EMPREENDEDORISMO. ESTRATÉGIA. 

INTERNACIONALIZAÇÃO. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Era uma segunda-feira de janeiro de 2021, e não só o Brasil, mas todo o mundo, 

estava em meio ao enfrentamento da Pandemia de Covid-19. Silvia recebeu a ligação de uma 

antiga cliente. Ela informava que não estava mais atuando no mercado brasileiro, pois tinha 

se mudado para Portugal. Além das novidades, a cliente informou da dificuldade enfrentada 

para realizar seu novo projeto em Portugal. A sua rede de contatos em Portugal era reduzida, 

os fornecedores não mostravam flexibilidade para atender às demandas dos projetos, e os 

materiais eram muito diferentes dos materiais brasileiros. A ligação da cliente tinha o intuito 

de solicitar à Silvia, a indicação de fornecedores portugueses que pudessem atender aos 

projetos “mais aos moldes brasileiros”. 

Contudo, na cabeça de Silvia, uma das sócias da empresa A Itaarte, aquela ligação 

soava como um convite para navegar por novos oceanos. 

A Itaarte, uma empresa brasileira que executa projetos em rochas ornamentais, já 

vivenciou exitosas experiências no mercado internacional. Seu principal mercado era os 

Estados Unidos. Contudo, por causa da crise no mercado imobiliário americano que explodiu 

em 2008, a empresa se voltou gradativamente ao mercado nacional. A empresa precisou 

desenvolver novas estratégias de captação de clientes no Brasil para suprir a perda do nicho 

de vendas para o mercado internacional. Neste momento, a A Itaarte se focou no atendimento 

personalizado a arquitetos e designers de interiores na região da grande São Paulo. 

Muito empolgada, Silvia passou algumas semanas pesquisando informações sobre o 

setor de rochas ornamentais em Portugal. Além de verificar algumas diferenças no 

atendimento do mercado, identificou o aumento no número de arquitetos brasileiros que 



 

 

durante a pandemia da Covid-19 migraram para Portugal. Sua cliente parecia não ser uma 

exceção. Fato que a levou a considerar o cenário de que mais arquitetos enfrentariam 

obstáculos com os fornecedores portugueses. 

Com alguns dados reunidos, Silvia conversou com Mario, um dos sócios proprietários 

da empresa, apresentando os dados do setor de rochas ornamentais em Portugal e 

compartilhando suas reflexões sobre voltar a exportar. Mario, no entanto, não demonstrou 

muito entusiasmo, e fixou seu olhar nos pontos fracos do setor português: mercado pequeno, 

sensível às crises econômicas, setor fragmentado, perfil distinto do brasileiro e baixo índice 

de importação. Para Mario, essa empreitada apresentava alto risco para as finanças da A 

Itaarte. 

 

2. O MERCADO 
 

2. 1. A indústria de rochas ornamentais 

 

A produção mundial de rochas ornamentais apresenta um comportamento crescente 

desde 2015. Entre 2015 e 2019 (último ano com dados disponíveis para produção mundial), a 

produção acumulou um crescimento de 10,4%, alcançando 154,5 milhões de toneladas 

(figura 1). Do total produzido de rochas ornamentais no mundo em 2019, 37,2% fora 

destinado ao mercado externo. Destaca-se que a dinâmica do comércio mundial de rochas 

ornamentais, nesse período de análise, foi acompanhada pelas exportações brasileiras. Entre 

2018 e 2019, as exportações brasileiras do segmento cresceram 2,3%, acima da média 

mundial (-7,3%). De acordo com o XXXI Report Marble and Stones in The World, é esperada 

uma expansão do comércio internacional de 2,8% no mercado mundial até 2050. O uso 

predominante de rochas ornamentais destina-se à construção civil (75% do volume em m²), 

sendo que o revestimento de pisos corresponde a 30% do consumo mundial. A projeção o 

consumo de rochas ornamentais na construção civil para 2050 é de 2.015,0 milhões de metros 

quadrados. 
 

Figura 1 - Comparação entre o percentual de produção, exportação e importação mundial entre 

2015 e 2019. 

 
Fonte: Montani (2020). 

 

O Brasil é o quinto maior produtor do segmento (tabela 1) e detém a maior variedade 

geológica do mundo, sendo também o quarto maior consumidor do segmento (58,6 milhões 

de metros quadrados). Em 2019, o país utilizou 314 metros quadrados de rochas ornamentais 

a cada mil habitantes. 
 



 

 

Tabela 1 - Produção mundial de rochas ornamentais entre 2015 e 2019 - em mil toneladas 

Classificação País 2015 2016 2017 2018 2019 Variação 

média 

Participação 

(2019) 

1º China 45.000 46.000 49.000 48.000 50.000 2,7% 32,4% 

2º Índia 21.000 23.500 24.500 26.000 26.500 6,0% 17,2% 

3º Turquia 10.500 10.750 12.250 12.000 11.750 2,9% 7,6% 

4º Irã 7.500 8.000 8.700 9.000 8.250 2,4% 5,3% 

5º Brasil 8.200 8.500 8.350 8.250 8.200 0,0% 5,3% 

6º Itália 6.500 6.250 6.300 6.000 5.850 -2,6% 3,8% 

7º Espanha 4.750 5.000 4.900 4.950 4.850 0,5% 3,1% 

8º Egito 5.000 5.250 5.300 5.000 4.000 -5,4% 2,6% 

9º Portugal 2.700 2.600 2.750 3.000 3.350 5,5% 2,2% 

10º Estados 

Unidos 

2.700 2.800 2.750 2.850 3.150 3,9% 2,0% 

 Outros 26.150 26.350 27.200 27.950 28.600 2,3% 18,5% 

 Mundo 140.000 145.000 152.000 153.000 154.500 2,5% 100% 

Fonte: Montani (2020). 

 

A produção de rochas ornamentais constitui uma importante atividade econômica em  

Portugal. A produção nacional encontra-se entre as dez mais importantes a nível mundial. 

Portugal está na nona posição dentre os mais importantes exportadores. Segundo a associação 

dos recursos minerais ASSIMAGRA (2021), Portugal tem rochas exclusivas, tradição 

produtiva e know-how acumulado. Seus mármores são exportados para 116 países (ANIET, 

2017). No norte do país encontra-se a maior concentração de empresas do setor. Contudo, a 

grande maioria das empresas é de pequeno porte e tem pouca capacidade para incorporar 

tecnologia ao modelo de negócio. Por ter um território pequeno e um mercado restrito, 

Portugal tem um histórico de volumes muito maiores nas exportações de pedras, se 

comparado às importações. Todavia, durante os anos de 2020 e 2021 foi observado um 

grande aumento na imigração de brasileiros em Portugal, dentre os quais, parte desses eram 

arquitetos estabelecendo seus escritórios em diferentes regiões do país, o que poderia 

contribuir para o aumento da demanda interna. 

Segundo dados do Banco de Portugal este mercado em Portugal gera cerca de 643 

milhões de euros em vendas e serviços prestados, sendo que 56.75% (365 milhões de euros) 

corresponde ao mercado interno e o restante às exportações. Quanto às compras, cerca de 343 

milhões de euros correspondem ao mercado interno, e apenas 78 milhões em importações. 

Em 2020 foram identificadas 1205 empresas no ramo de serragem, corte e 

acabamento de rochas ornamentais e de outras pedras de construção (CAE 237XX). Como 

mostra a Figura 2, quase 75% destas empresas têm uma idade superior a 10 anos, e cerca de 

87 % do volume de negócios pertence a estas mesmas empresas; o que dá a ideia de que estas 

empresas detêm grande parte da carteira de clientes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2 - Caracterização da extração de mármore em Portugal 

 
Fonte: Banco de Portugal (2021). 

 

A partir de uma pesquisa realizada pela Ricardo Botelho Marketing para a A Itaarte 

no início dos anos 2000, a empresa obteve importantes informações de como se relacionar 

com profissionais de arquitetura e design de interiores. Sobre o grau de importância para o 

cliente dos itens de um projeto de arquitetura e design de interiores, os revestimentos de 

rochas ornamentais se configuraram como o primeiro item de importância para os 

beneficiários do projeto. Entre os critérios dos profissionais para a escolha de fornecedores 

estão: solução rápida de problemas, idoneidade, design, ajuda técnica, vendedores 

capacitados, fornecimento de amostras, variedade de produtos, tempo de parceria, tecnologia 

utilizada na fabricação e tempo de mercado. 

 

3.  EXPOSIÇÃO DO CASO: A A ITAARTE E SUA EXPERIÊNCIA 

INTERNACIONAL 

 

3.1. A empresa 

 

A A Itaarte é uma indústria brasileira familiar de pequeno porte que atua no setor de 

arquitetura, decoração e construção, produzindo obras personalizadas em rochas ornamentais. 

A empresa nasceu no final do ano de 1985, com o objetivo de trazer para o mercado de 

rochas ornamentais uma empresa profissionalizada e voltada para a transformação do melhor 

da natureza em verdadeiras obras de arte. Foi também pioneira em estabelecer uma estrutura 

nos EUA para vender granitos brasileiros, no final da década de 1980. 

A empresa foi a primeira importadora de mármores espanhóis. No mercado interno, o 

foco da empresa é atender arquitetos e designers. A A Itaarte não só investe em processos, 

mas também em tecnologia. É uma das dez empresas no Brasil a ter máquina CNC e ter 

implantado uma gestão de qualidade total. Os custos da obtenção e manutenção do certificado 

ISO 9001 não eram acessíveis, mas o manual de procedimentos foi uma referência para 

muitas construtoras de ponta em São Paulo alcançarem seu certificado ISO 9001. 

Contando com os melhores recursos humanos e tecnológicos, a empresa foi 

responsável por levar as rochas ornamentais brasileiras para grandes empreendimentos no 

mercado americano, como o Hard Rock Hotel, em Hollywood - Flórida, e o Four Seasons 

Emerald Bay, o Congresso Nacional e Ritz Carlton Hotel – Chile, Tiffany e Meliá Hotel – 

São Paulo, além de ornamentar diversos residenciais no Brasil, em Porto Rico e nos Estados 

Unidos. 

 



 

 

3.2. O modelo de internacionalização da A Itaarte no mercado norte-americano 

 

Em 1987, a A Itaarte expandiu suas operações para fora do Brasil. A partir de uma 

oportunidade de atuar em projetos no exterior, a empresa topou a empreitada de realizar obras 

nos Estados Unidos. Um importante projeto foi realizado para o Hard Rock Hotel, em 

Hollywood – Flórida. Na obra, a experiência da interação com o arquiteto do projeto e a 

empresa de fornecimento do revestimento e instalação para atender às demandas do local 

contribuiu para o know-how de projetos no mercado americano, abrindo portas para um novo 

horizonte para a empresa. 

Naquela ocasião, os arquitetos queriam utilizar um granito amarelo que acreditavam 

ter origem italiana. Ao ter contato com essa especificação, a A Itaarte selecionou uma gama 

de amostras do granito brasileiro Giallo Veneziano, cuja produção era 99% exportada para a 

Itália (e não de origem italiana, como era a crença americana). A empresa enviou amostras 

aos arquitetos norte-americanos juntamente com a proposta de fornecimento das peças já 

cortadas conforme o projeto de arquitetura. Além de conseguir atender às demandas de 

especificação e preço, o processo de fabricação e montagem foram fundamentais para que a 

empresa ganhasse a concorrência. 

Durante o projeto, cada peça foi identificada com o número do apartamento do hotel e 

a A Itaarte enviou à empresa de instalação um desenho contendo as identificações por caixa 

dentro do container. O container foi colocado na obra e cada caixa enviada para o andar 

específico. Esse processo trouxe uma economia de 20% à empresa de revestimento e 

instalação nos custos de logística da obra. A figura 2 demonstra as etapas da obra até a sua 

realização. 
 

Figura 3 - Etapas da obra no Hard Rock na Flórida, EUA 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na sequência, outros projetos grandes foram realizados para empreendimentos como: 

o Four Seasons Emerald Bay; o Congresso Nacional e Ritz Carlton Hotel, no Chile; além de 

ornamentar diversos residenciais, em Porto Rico e nos Estados Unidos. 

A partir de 2005 a empresa começou a perceber a diminuição de orçamentos para novas 

obras no mercado norte americano. O retorno de negócios advindos da participação da A 

Itaarte na feira de revestimentos norte americana - Coverings e na feira brasileira de Stone 

Fair Vitória em 2006 não foi suficiente para cobrir os custos dos dois eventos. Esses 

resultados acenderam um alerta vermelho no planejamento de ações futuras do negócio no 

mercado internacional. Nos anos seguintes com a crise no mercado imobiliário e de 

construção nos EUA, a empresa foi gradativamente perdendo seus clientes internacionais. O 



 

 

último container embarcado para um projeto no estado norte americano do Texas foi no 

primeiro semestre de 2009. 

 

3.3. A A Itaarte deve se aventurar de novo no mercado internacional? 

 

No início de 2021, Silvia, uma das sócias da A Itaarte, enxergou o potencial de levar à 

Europa o know-how da empresa para atender a nova demanda dos arquitetos e designers de 

interiores brasileiros. Além de ter acabado de conseguir sua cidadania portuguesa, Silvia 

identificou algumas semelhanças entre Brasil e Portugal que poderiam facilitar muito a 

entrada da A Itaarte no mercado português. Como, por exemplo, o idioma e o crescente 

aumento de brasileiros imigrantes no país. 

Fora isso, é importante lembrar que durante os anos de 2020 e 2021 foi observado um 

grande aumento na imigração de brasileiros em Portugal, devido à Pandemia de Covid-19. 

Concomitantemente, observou-se o aumento de arquitetos brasileiros naquele país (Revista 

Imóvel Magazine, 2021; Euro Dicas, 2020). Contudo, como relatou a cliente de Silvia, esses 

arquitetos brasileiros não encontraram em Portugal marmorarias que estivessem acostumadas 

a atender às necessidades de seus projetos, devido às diferenças entre os mercados português 

e brasileiro. 

A empresa A Itaarte tem como proposta de valor entregar projetos de rochas 

ornamentais brasileiras já cortadas, atendendo aos padrões de qualidade internacional, e 

melhorando a viabilidade econômica dos projetos. O ponto forte é o atendimento 

personalizado aos arquitetos e designers de interiores. Para entregar esse valor, a empresa 

pretende continuar investindo em tecnologia e capacitação de mão de obra, além de processos 

de logística. 

Sabendo que o mercado de rochas ornamentais em Portugal tem características distintas 

do brasileiro e é atualmente o 9º maior produtor do mundo, com força na exportação do 

material, será que os sócios devem encarar o desafio da internacionalização da empresa nesse 

novo mercado? Será que o know-how com as exportações feitas anteriormente a outros 

países, como os EUA, pode contribuir para a A Itaarte enfrentar esse novo desafio? Será que 

a demanda dos arquitetos brasileiros instalados em Portugal representa de fato uma 

oportunidade de internacionalização para a empresa? Enfim, o que você recomenda para a A 

Itaarte? 
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NOTAS DE ENSINO 

 

1. OBJETIVO DE ENSINO 

 

Essa aula tem como objetivo trabalhar com os alunos as teorias da administração estratégica 

da visão baseada em recursos que faz a análise das capacidades e recursos da empresa e 

análise do ambiente externo que busca entender as forças externas que impactam o potencial 

de lucratividade da organização. Esses conceitos são fundamentais para que uma organização 

possa desenvolver sua estratégia e alcançar vantagem competitiva em relação aos seus 

concorrentes. 

 

2. DISCIPLINAS SUGERIDAS PARA USO DO CASO 

 

Essa aula pode ser ministrada em disciplinas de estratégia empresarial para cursos de 

graduação e pós-graduação em administração de empresas. 

 

3. RELAÇÕES COM OS OBJETIVOS DE UM CURSO OU DISCIPLINA 

 

O professor pode usar o caso para trabalhar os conceitos estratégicos de visão baseada em 

recursos e a visão porteriana de análise de ambiente externo. A empresa do estudo de caso 

tem um bom posicionamento estratégico claro em diferenciação e já tem o contato com 

arquitetos e designers. O professor pode explorar os recursos e capacidades que a empresa já 

tem como os recursos naturais (rochas brasileiras) e o recurso relacional com arquitetos e 

designers de interiores brasileiros para discutir com os alunos se esses recursos são 

suficientes para a empresa ter sucesso no novo mercado português. 

Na visão porteriana, a análise do ambiente externo mostra que Portugal pode ser um potencial 

novo mercado que demonstra um gargalo no atendimento ao cliente especificador de rochas 

ornamentais. 

 

4. POSSÍVEIS TAREFAS E/OU QUESTÕES PARA APLICAÇÃO 

 

Ao final do caso algumas perguntas são apresentadas para que o professor possa dividir os 

alunos em grupos e cada pequeno grupo possa se aprofundar na solução de uma pergunta: 

Sabendo que o mercado de rochas ornamentais em Portugal tem características distintas do 

brasileiro e é atualmente o 9º maior produtor do mundo, com força na exportação do material, 

será que os sócios devem encarar o desafio da internacionalização da empresa nesse novo 

mercado? Será que o know-how com as exportações feitas anteriormente a outros países, 

como os EUA, pode contribuir para a A Itaarte enfrentar esse novo desafio? Será que a 

demanda dos arquitetos brasileiros instalados em Portugal representa de fato uma 

oportunidade de internacionalização para a empresa? 

 



 

 

Outras possíveis perguntas são: 

1.Será que a proposta de valor da empresa faz sentido em Portugal ou ela teria que ser 

modificada? 

2.As competências da empresa poderão ser exploradas no modelo de negócio internacional? 

Exportando seus produtos para Portugal, a empresa conseguirá explorar essas competências? 

Ou a empresa terá que desenvolver outras competências? 

3.A empresa está bem-posicionada em seu mercado de atuação no Brasil. Mas como ela 

estaria posicionada no mercado de Portugal usando a 5 Forças de Porter como ferramenta de 

análise?  

4.A empresa já identificou os stakeholders que afetam o desenvolvimento de seu negócio, 

assim como as pressões institucionais Brasileiras. Quais são as pressões institucionais e de 

stakeholders que a empresa terá que enfrentar ao atuar no mercado de Portugal? 

5.Quais são os riscos, de oportunidade e ameaças, que essas novas pressões institucionais e 

de stakeholders apresentam? 

6.Quais estratégias vocês propõem para a empresa ser bem-sucedida nesse novo mercado? 

 

5. POSSÍVEL ORGANIZAÇÃO DA AULA PARA USO DO CASO 
 

A estrutura a seguir é para uma aula de 3 a 4 horas. 

 

O Professor inicia a aula levantando o fato de muitos brasileiros estarem migrando para 

Portugal. Essa migração fará com que muitos brasileiros iniciem uma nova fase profissional 

no país de destino. O professor debate os riscos e oportunidades nessa situação (20 minutos) 

 

Em seguida o professor expõe o caso a ser estudado apresentando a história da empresa A 

Itaarte (20 minutos) 

 

O professor divide os alunos em 4 grupos e dá a cada grupo uma tarefa. Os grupos terão 45 

minutos para desempenha a tarefa e podem utilizar a internet. 

 

1- Pesquisar quem é a empresa do estudo de caso 

2- Pesquisar sobre o setor de rochas ornamentais no brasil e no mundo. 

3- Pesquisar sobre brasileiros que estão migrando para Portugal e as oportunidades 

profissionais. 

4- Pesquisar sobre como arquitetos e designers de interiores brasileiros podem exercer 

sua profissão em Portugal. 

 

Os grupos elegem um porta voz para trazer o resultado da pesquisa. Cada grupo terá 10 

minutos para apresentação (40 minutos). 

Em seguida o professor distribui a cada alunos o caso de ensino e dá 30 minutos para leitura 

individual. 

Ao término da leitura, o professor pede aos alunos para se dividirem novamente nos grupos e 

determina que cada grupo responda os questionamentos do final do caso. (40 minutos) 

Os grupos apresentam seus resultados (40 minutos) 

O professor sintetiza os conceitos teóricos encontrados no caso: análise dos recursos e 

capacidades ada empresa e análise do ambiente externo. O quadro abaixo pode ajudar o 

professor a construir seu próprio quadro.  

 



 

 

 
   Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Há dois vídeos disponíveis para utilização do professor: o primeiro é um tutorial da aula e o 

segundo é um vídeo da empresária a frente da empresa A Itaarte apresentando o desafio pelo 

qual a empresa está passando. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1cF5Kgqu4UJLGfP4jsbIWHP7LgnDmzTmS?usp=sha

ring 

 

Bibliografia sugerida: 

 

Hitt, M.A., Ireland, R.D. and Hoskisson, R.E., 2002. Administração estratégica. São Paulo: 

Pioneira Thomson Learning. 

 

Porter, ME, 2015. Estratégia Competitiva: Técnicas de Análise de Setores e Concorrentes da 

Indústria. Grupo Editorial Pátria.  

 

Porter, M.E., 2008. The five competitive forces that shape strategy. Harvard business review, 

86(1), pp.25-40. 

 

Porter, M., 1989. Vantagem Competitiva. Rio de Janeiro. Campus, Brazil. 

 

Magretta, J., 2018. Entendendo Michael Porter: o guia essencial da competição e estratégia. 

Alta Books Editora. 

 

Barney, J., 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of 

management, 17(1), pp.99-1 

 

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of 

management, 17(1), 99-120. 

 

Hesterly, W. e Barney, J., 2008. Gestão estratégica e vantagem competitiva. Pearson Prentice 

Hall: Upper Saddle River, NJ, EUA. 

 

Vasconcelos, Flávio Carvalho de e Brito, Luiz Artur Ledur.2004. O futuro da estratégia. 

Disponível em:https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/article/view/34814 

https://drive.google.com/drive/folders/1cF5Kgqu4UJLGfP4jsbIWHP7LgnDmzTmS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cF5Kgqu4UJLGfP4jsbIWHP7LgnDmzTmS?usp=sharing


 

 

 

 

CICLO DA NEOAPRENDIZAGEM PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO 
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Resumo: As constantes mudanças ocasionadas pelas transformações da sociedade do 

conhecimento impactam na educação, principalmente em relação ao desenvolvimento de 

jovens adultos profissionais. Esse contexto requer uma metodologia de aprendizagem que 

promova por meio de situações reais ou simuladas, experienciais e profissionais, a aplicação 

dos conhecimentos na prática. Diante deste contexto, este artigo tem como objetivo descrever 

a aplicação do ciclo da neoaprendizagem em uma disciplina de criatividade e inovação. Por 

isso, optou-se por uma pesquisa de abordagem qualitativa, de objetivo exploratório e 

descritivo, por meio de um estudo de caso de uma disciplina de criatividade e inovação. Para 

isso, foi possível apresentar os cinco módulos que compõem o ciclo da neoparendizagem e a 

sua aplicação. Os resultados apontam que o ciclo proposto pela metodologia da 

neoaprendizagem desenvolve a inovação, criatividade, empreendedorismo, colaboração e 

coprodução de conhecimentos, considerando os diferentes estilos de aprendizagem dos 

aprendentes.  
 

Palavras-chave: Metodologia neoaprendizagem. Aprendizagem experiencial. Aprendizagem 

expansiva. Métodos ativos e ágeis. 

 

1 Introdução 
 

A sociedade do conhecimento encontra-se em constante mudança. Pessoas, processos e 

tecnologias mudam e evoluem em uma velocidade cada vez maior em um mundo em 

transformação digital, caracterizado por interconexões e externalidades (LÓPEZ-

ALCARRIA; OLIVARES-VICENTE; POZA-VILCHES, 2019).  

Este novo cenário impele mudanças também na educação, que requer uma 

aprendizagem por meio de situações reais ou simuladas, experienciais, profissionais e 

contextualizadas, com atividades integradoras da prática com a teoria. De modo a preparar as 

novas gerações para atuação futura, desenvolvendo competências para a resolução de 

problemas de forma colaborativa e em coprodução com diferentes stakeholders do 

ecossistema de inovação (PACHECO et al., 2019; FREIRE; BRESOLIN, 2020). 
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Com este novo direcionamento, é possível identificar práticas inovadoras em 

currículos, metodologias e tecnologias para o desenvolvimento de competências requeridas 

para o século XXI, como: criatividade, inovação, empreendedorismo, trabalho em equipe, 

comunicação, resolução de problemas, flexibilidade, conhecimentos e habilidade com as 

tecnologias de informação e comunicação, além do desenvolvimento de uma consciência 

ética, crítica e cidadã, para atuação nos meios empresariais como nos sociais e ambientais. 

Além desenvolver aprendentes em prontidão para aplicação de seus conhecimentos em 

diferentes contextos (AIRES; KEMPNER-MOREIRA; FREIRE, 2017; AUDY, 2017; 

BARBOSA; MOURA, 2013; FREIRE; BRESOLIN, 2020; VAN LAAR et al., 2017).  

Consequentemente, os modelos de aulas tradicionais, predominantemente expositivos e 

dialogados, precisaram ser repensados e recriados para dar conta desse novo contexto. O que 

impele mudanças, principalmente, no corpo da tríade educacional, formado por aprendente-

ensinante-instituição. Assim surge a neoaprendizagem como plataforma metodológica 

andragógica de ensino e aprendizagem experiencial e expansiva, que estabelece caminhos de 

inovação para essa tríade. Inovando nos processos de aprendizagem, considerando os estilos 

de aprendizagem dos aprendentes, além de promover diferentes papéis para os ensinantes.  

Diante deste cenário, este artigo tem como objetivo descrever a aplicação do ciclo da 

neoaprendizagem em uma disciplina de criatividade e inovação. Por isso, optou-se por uma 

pesquisa de abordagem qualitativa, de objetivo exploratório e descritivo, por meio de um 

estudo de caso de uma disciplina de criatividade e inovação. 

 

2 Referencial Teórico 
 

Nesta seção apresenta-se a fundamentação teórica da metodologia e do ciclo da 

neoaprendizagem para facilitar a aplicação em programas educacionais, cursos, disciplinas e 

aulas para o desenvolvimento de aprendentes jovens adultos profissionais. 

 

2.1 Metodologia Neoaprendizagem 

 

Com o objetivo de apoiar a formação de jovens e adultos em prontidão para a aplicação 

de conhecimentos na prática, a metodologia da neoaprendizagem vem sendo desenvolvida e 

validada, desde 2018, pelo Laboratório de Engenharia da Integração e Governança Multinível 

do Conhecimento e da Aprendizagem Organizacional (ENGIN/UFSC) do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa 

Catarina.  



 

 

 

Assim, foi aplicada e validada pela primeira vez em um projeto de extensão do 

Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), juntamente com o ecossistema de inovação 

da Grande Florianópolis (PACHECO et al., 2019). Ainda, foi aplicada em cursos de 

graduação, pós-graduação e formação inicial, tanto em universidades acadêmicas como 

corporativas, públicas ou privadas, nas modalidades presenciais, a distância e remota. Além 

de capacitar ensinantes e tutores para disseminação da metodologia e aplicação do ciclo da 

neoaprendizagem.  

A neoaprendizagem é definida como uma plataforma metodológica andragógica de 

ensino e aprendizagem experiencial e expansiva, que estabelece caminhos de inovação para a 

tríade aprendente-ensinante-instituição, fazendo surgir múltiplos papéis para o ensinante e o 

aprendente, de forma dinâmica e institucionalmente utilizando-se de métodos ativos e ágeis 

com vistas a diminuir distâncias entre os stakeholders do ecossistema de inovação. 

Promovendo ambientes de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento de competências e 

estabelecendo um processo de cocriação dos conhecimentos para a transferência destes para a 

prática (BRESOLIN; FREIRE; PACHECO, 2021).  

Ainda, fornece uma base teórica e prática para a aplicação dos princípios andragógicos 

(KNOWLES, HOLTON III; SWANSON, 2011) e heutagógicos (BLASCHKE, 2012) e das 

teorias da aprendizagem experiencial (KOLB, 1984; KOLB; KOLB, 2017) e aprendizagem 

expansiva (ENGESTRÖM, 1987; ENGESTRÖM; SANNINO, 2010). Além de utilizar de 

métodos ágeis e ativos, tecnologias educacionais e diferentes estratégias de ensino e 

aprendizagem para promover os diferentes estilos de aprendizagem. 

Os princípios andragógicos definidos por Knowles, Holton III e Swanson (2011), 

formam a base para a aprendizagem de jovens e adultos, pois considera e respeita o 

autoconceito, autodireção, autonomia e as experiências anteriores do indivíduo durante o 

processo de aprendizagem. Os seis princípios são: (1) a necessidade do aprendente de saber, 

os adultos precisam saber o motivo de aprender algo antes de começar a aprendê-lo; (2) o 

autoconceito do aprendente, pois os adultos são responsáveis pelas próprias decisões, e 

desenvolvem uma necessidade de serem vistos e tratados pelos outros como capazes de se 

autodirigir; (3) a experiência anterior do aprendente, está relacionada a autoidentidade de  

 

 

 



 

 

 

cada indivíduo. Portanto, coloca-se mais ênfase na individualização do ensino e nas 

estratégias de aprendizagem experiencial; (4) a prontidão para aprender, os adultos estão em 

prontidão para aprender e aplicar os conhecimentos em situações da vida real; (5) a 

orientação para a aprendizagem, os adultos são motivados a aprender conforme percebem que 

a aprendizagem os ajudará a executar tarefas ou lidar com problemas que vivenciam em sua 

vida; (6) a motivação para aprender, está relacionada a fatores motivacionais externos e 

internos, sendo os internos os que acarretam maior motivação para a aprendizagem. 

A abordagem heutagógica é compreendida como uma extensão da andragógica, por 

levar o aprendizado autodirigido da andragogia a um passo adiante, abordando o conceito de 

autodeterminação da aprendizagem. O foco encontra-se no desenvolvimento de aprendentes 

autônomos e autodeterminados, a ênfase é no desenvolvimento da capacidade de percepção 

do contexto e aplicação das competências adquiridas, preparando-os para a complexidade do 

local de trabalho e motivando-os para a aprendizagem contínua (BLASCHKE, 2012). Assim, 

a heutagogia pode ser aplicada em ambientes virtuais de aprendizagem, pois ela fundamenta 

o planejamento e a execução de programas educativos em ambientes para o ensino remoto e a 

educação a distância. 

Dos estudos sobre andragogia e heutagogia, surgiu a categorização dos 7As da 

neoaprendizagem (autonomia, autodireção, autoidentidade, autoconceito, automotivação, 

autogestão e autodeterminação) que precisam ser gerenciados durante os macroprocessos de 

planeamento, execução e avaliação de programas educacionais para o desenvolvimento do 

aprendente jovem adulto profissional. Dentre as teorias da aprendizagem que respeitam os 

7As, encontra-se a aprendizagem experiencial e a aprendizagem expansiva. 

A teoria da aprendizagem experiencial fornece a neoaprendizagem a base para o 

processo de aprendizagem por experiência, e identificando os diferentes estilos de 

aprendizagem dos aprendentes e os diferentes papéis desempenhados pelos ensinantes. Pois, 

de acordo com a perspectiva de Kolb (1984), o indivíduo é capaz de aprender com as suas 

experiências, e esta experiência é a base para a criação do conhecimento. O ciclo de 

aprendizagem experimental é composto por quatro módulos chamados: experiência concreta, 

observação reflexiva, conceitualização abstrata e experimentação ativa. Assim, para essa 

teoria, a criação de conhecimento resulta da combinação da experiência que é apropriada e 

transformada pelo aprendente ao longo do ciclo (KOLB; KOLB, 2017). 

 

 



 

 

 

A contribuição da teoria da aprendizagem expansiva para o neoaprendizagem, 

encontra-se na expansão do objeto de aprendizagem para incluir as relações entre o contexto 

da instituição de ensino e o contexto da aplicação prática. Pois, a aprendizagem vai além do 

ambiente de aula e expande-se para redes de aprendizagem (ENGESTRÖM, 2002). 

O ciclo de aprendizagem expansiva é formado por uma sequência de sete ações: 

questionar; analisar a situação; modelar uma nova solução; examinar e testar o novo modelo; 

implementar o novo modelo; reflexão e avaliação do processo de consolidação na nova 

prática, de modo a que este se torne estável e pertença ao novo sistema. Isto implica na 

formação de um conceito teórico da nova atividade, baseado na apreensão e modelagem de 

um processo simples inicial, que dá origem à nova atividade e que gera as suas várias 

manifestações concretas (ENGESTRÖM; SANNINO, 2010). 

A teoria da aprendizagem expansiva subsidia a aprendizagem em rede, propondo 

projetos de coprodução e solução de problemas complexos, juntamente com os stakeholders 

da rede e ecossistemas, tanto internamente (entre unidades, diferentes áreas e departamentos) 

como externamente (com outras universidades, instituições, organizações ou sociedade). 

Além dos elementos teóricos, a neoaprendizagem propõe elementos constitutivos que 

orientam o planejamento e avaliação multinível; desenvolvimento de trilhas de aprendizagem 

e conhecimento; composição interdisciplinar do currículo; aplicação de métodos ativos e 

ágeis; seleção de estratégias de ensino e aprendizagem; escolha de tecnologias educativas; 

criação de ambientes de colaboração e coprodução de conhecimento; diferentes papéis 

desempenhados pelo ensinante, e; respeito e consideração às características do aprendente 

para contemplar os diferentes estilos de aprendizagem (BRESOLIN; FREIRE; PACHECO, 

2021). 

 

2.2 Ciclo da Neoaprendizagem 

 

Com base nas abordagens andragógicas e heutagógicas e nas teorias da aprendizagem 

experiencial e da aprendizagem expansiva surgem os princípios e diretrizes para a aplicação 

do ciclo da neoaprendizagem. O ciclo é composto por cinco módulos, integrados, dinâmicos e 

fluidos para o desenvolvimento de competências técnicas, digitais e socioemocionais dos 

aprendentes. A descrição dos princípios e diretrizes de aplicação de cada módulo é 

apresentada no quadro 1. 

 



 

 

 

Quadro 1 – Princípios e diretrizes do ciclo da neoaprendizagem 

Módulo Princípios Diretrizes de aplicação 

Resgatar As atividades 

experienciais simuladas 

resgatam conhecimentos e 

experiências prévias do 

aprendente propiciando o 

confronto com o que 

já sabem sobre o objeto a 

ser estudado 

Valorizar, respeitar, reconhecer e utilizar a experiência anterior dos 

aprendentes no processo de aprendizagem; Criar significado para a 

aprendizagem a partir de conhecimentos e processos mentais já 

existentes e aprendidos; Incentivar o questionamento, sobre alguns 

aspectos da prática e conhecimentos já existentes e possíveis 

aplicações; Promover conhecimento divergente para que o aprendente 

perceba os tipos diferentes de soluções possíveis para o mesmo 

problema 

Refletir Um espaço aberto para a 

reflexão, observação, 

discussão e análise 

sobre a experiência vivida, 

sem críticas e sem 

determinação do certo e 

errado, propicia a 

liberdade necessária à 

identificação das lacunas a 

serem preenchidas e a 

motivação para descobrir 

algo novo 

Proporcionar espaço para que os aprendentes compartilharem as suas 

experiências e expressem os seus pensamentos e reflexões sobre o 

objeto de estudo; Promover momentos de reflexão, individual e 

depois em grupo, sobre as experiências compartilhadas; Fazer 

perguntas, encorajar o questionamento, gerar discussões e 

compartilhar opiniões sobre os acontecimentos (vivenciados no 

módulo anterior); Desenvolver a capacidade dos aprendentes de 

observarem as suas experiências por diferentes perspectivas para 

desenvolver uma reflexão crítica sobre os aspectos do contexto; 

Destacar elementos da prática associados aos fundamentos e teorias 

que serão trabalhados mais tarde, sem julgamento do certo e do 

errado; Motivar para o que ainda será conhecido 

Conhecer A compreensão de 

conceitos, teorias e 

modelos fundamentam a 

generalização de 

conhecimentos para serem 

aplicados em experiências 

diversas 

Solicitar pesquisa de conceitos, teorias e modelos sobre o tema a ser 

trabalhado em referências bibliográficas e documentais; Apresentar as 

bases teóricas; Relacionar as teorias com as experiências e análises 

compartilhadas nos módulos anteriores; Encorajar as conclusões 

lógicas e justificadas sobre a experiência; Facilitar o desenvolvimento 

do conhecimento assimilativo, utilizando a dedução para resolver 

problemas, fazendo uso da lógica de uma ideia para criar modelos 

teóricos, organizar ideias e transformá-las em explicações coerentes 

Testar As atividades 

experienciais para 

aplicação prática de 

conhecimentos 

possibilitam testar as 

novas ideias e conceitos 

em situações mais 

próximas da realidade 

Criar atividades em grupo para aplicar os conceitos, teorias e modelos 

aprendidos em estudos de caso, simulações, workshops ou 

experiências laboratoriais; Promover espaços que facilitem o 

desenvolvimento da criatividade e a geração de múltiplas ideias, 

durante as tentativas de aplicação do conhecimentos na busca de 

resolver problemas e testar soluções; Promover a criação de 

conhecimento convergente, permitindo o encontro de uma solução 

mais apropriada para um problema específico 

Aplicar Práticas vivenciais, 

supervisionadas ou 

monitoradas, oportunizam 

a expansão e a superação 

do ambiente controlado e 

elevam a aprendizagem à 

prática social e do 

trabalho 

Convidar especialistas, da área de aplicação do conhecimento 

trabalhado, para participarem como ensinantes neste módulo; Criar 

redes de aprendizagem entre aprendentes e colaboradores 

relacionados com o ambiente de prática, rompendo as fronteiras do 

ambiente simulado de aprendizagem; Expandir o objeto de 

aprendizagem para às relações entre o contexto simulado e a 

aplicação prática, projetando a aplicação para as práticas sociais ou 

profissionais; Permitir a observação, reflexão e avaliação do processo 

de consolidação dos novos conhecimentos na prática; Incentivar o 

desenvolvimento de novos modelos para a prática vivenciada, para 

que os novos conhecimentos possam ser institucionalizados; Criar 

espaço para discussão após a experiência prática, para que seja 

possível acomodar e internalizar os novos conhecimentos; Questionar 

as lições aprendidas e as boas práticas sobre a experiência 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022), com base em Kolb (1984), Kolb e Kolb (2017), Engeström (1987), 

Engeström e Sannino (2010). 



 

 

 

 

Estes princípios e diretrizes auxiliam no planejamento e execução de aulas, cursos e 

programas educacionais alinhadas com a neoaprendizagem para o desenvolvimento humano e 

profissional dos aprendentes. Além disso, apoiam a criação de ambientes de aprendizagem 

que estimulam a descoberta, colaboração e coprodução com a rede, testagem e aplicação de 

conhecimentos, considerando os conhecimentos anteriores do aprendente e a sua motivação 

para aprender, aplicar e transferir.  

O ciclo da neoaprendizagem começa com o módulo ‘resgatar’, ou seja, inicia-se com 

uma experiência imediata para provocar gatilhos de aprendizagem e proporcionar o resgate 

do conhecimento dos aprendentes sobre o conteúdo. Para motivá-los a aprenderem o novo 

conteúdo, a experiência precisa questionar ou criticar alguns aspectos da prática já existente. 

No segundo módulo, nomeado de ‘refletir’, os aprendentes analisam e refletem sobre a 

experiência vivenciada, em grupos ou individualmente, percebendo aspectos que ainda não 

sabem sobre o conteúdo. As reflexões são assimiladas para criar conceitos abstratos sobre o 

conteúdo na busca por explicar a situação por meio da identificação de causas e efeitos. 

No terceiro módulo, chamado de ‘conhecer’, são apresentadas as teorias, conceitos e 

modelos para que os aprendentes possam construir o conhecimento fundamentado. Para 

modelar uma nova solução que ofereça uma resolução para o problema encontrado na 

realidade. Durante o quarto módulo, elencado de ‘testar’, ocorre a aplicação e teste dos 

conhecimentos adquiridos em uma nova experiência, ou seja, em uma situação prática, real 

ou simulada. De forma que os aprendentes possam executar, experimentar e testar o modelo 

desenvolvido, em vista da melhoria contínua. No quinto e último módulo do ciclo, chamado 

de ‘aplicar’, ocorre a implantação do modelo por meio de aplicações práticas que permitem a 

observação e análise da execução, para consolidação na nova prática. 

Durante a aplicação do ciclo, o ensinante deixa de ser a única fonte de informações e 

conhecimentos (BARBOSA; MOURA, 2013) e passa a atuar nos papéis de facilitador da 

aprendizagem, especialista do conhecimento, avaliador do processo de ensino e 

aprendizagem e mentor do desenvolvimento dos aprendentes (KOLB; KOLB, 2017).  Assim 

como, ao longo do ciclo, é possível abranger os diferentes estilos de aprendizagem dos 

aprendentes, propostos por Honey e Mumford (1986), começando pelo estilo ativo, passando 

pelo estilo reflexivo, abordando o estilo teórico, até se chegar no estilo pragmático. 

Porém, para aplicar o ciclo de forma a promover os diferentes papéis do ensinante e 

estilos de aprendizagem dos aprendentes, é preciso do apoio dos métodos ativos e ágeis  



 

 

 

de ensino e aprendizagem. Para a nneoaprendizagem, os métodos ágeis promovem a 

aprendizagem contínua, pois o feedback ocorre durante os módulos, ao mesmo tempo que 

desenvolve a mentalidade ágil dos aprendentes (PÓCSOVÁ et al., 2020). A contribuição do 

método ativo para a neoaprendizagem encontra-se no papel ativo, em que o aprendente é o 

protagonista e ao mesmo tempo responsável pela sua aprendizagem (LÓPEZ-ALCARRIA; 

OLIVARES-VICENTE; POZA-VILCHES, 2019). Portanto, ambos, promovem a motivação 

para a aprendizagem por meio de experiências, simuladas ou reais. Possibilitando a 

aproximação da teoria com a prática e a aplicação futura em projetos e em outros contextos.  

Por isso, para cada módulo do ciclo da neoaprendizagem sugere-se a utilização de 

diferentes estratégias de ensino e aprendizagem, o uso de tecnologias educativas, e a 

aplicação de métodos ativos e ágeis para inovar em práticas experimentais e expansivas. 

Facilitando a transferência da aprendizagem para a prática, uma vez que os aprendentes estão 

motivados a aplicar as competências adquiridas na sua prática social e profissional. Assim, a 

finalidade da criação do ciclo da neoaprendizagem é facilitar a aplicação imediata da 

aprendizagem na prática, pois cada módulo contempla diferentes atividades que promovem a 

aprendizagem e, especificamente, os últimos dois módulos, permitem a aplicação e teste em 

um ambiente simulado ou mais próximo da realidade que será encontrada no ambiente de 

trabalho. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 
 

Esta pesquisa é considerada de abordagem qualitativa (CRESWELL, 2010), pois tem 

como objetivo principal descrever a aplicação do ciclo da neoaprendizagem em uma 

disciplina de criatividade e inovação. Quanto aos objetivos está pesquisa é classificada como 

exploratória e descritiva (TRIVIÑOS, 2015). É exploratória, pois aborda a fundamentação 

teórica da metodologia e do ciclo da neoaprendizagem. Também é considerada descritiva, 

pois descreve os princípios e diretrizes dos cinco módulos do ciclo da neoaprendizagem e a 

aplicação durante a disciplina selecionada. 

Quanto aos procedimentos optou-se pelo estudo de caso, por ser uma investigação 

empírica sobre um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto (YIN, 

2015). O estudo de caso aborda a aplicação do ciclo da neoaprendizagem na disciplina de 

criatividade e inovação de um curso de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

 



 

 

 

O caso selecionado para este artigo compreende a modalidade remota da disciplina 

ministrada no primeiro semestre do ano de 2021, respeitando os princípios e diretrizes do 

ciclo da neoaprendizagem.  Assim, a disciplina foi composta por quinze aprendentes, como 

média de idade entre 19 e 24 anos, um ensinante e um aprendente de pós-graduação atuando 

como estágio docência. Os dados apresentados foram coletados do plano do ensino na 

modalidade remota, dos planos de aulas e dos registos contidos no diário de campo. As 

autoras participaram tanto no planejamento quanto na aplicação do ciclo da neoaprendizagem 

na disciplina apresentada.  

Objetivo da disciplina de criatividade e inovação é contribuir para que o aprendente 

compreenda os conceitos relacionados à criatividade nas atividades profissionais, como fator 

de inovação e renovação de ideias, identificando o impacto da criatividade e da gestão de 

ideias para a sua vida e carreira, bem como o desenvolvimento de competências para 

aplicação de técnicas e práticas em equipes de alta performance em inovação. Além de 

apresentar uma visão geral sobre criatividade e inovação, demonstrando a relação entre 

geração de ideias, criatividade, protótipo, piloto e inovação. Por meio de estratégias e 

métodos ativos e ágeis de ensino e aprendizagem, capacitar o aprendente a aplicar técnicas de 

geração de ideias e criatividade, além de apresentar um projeto criativo e inovador em forma 

de pitch de produtos.  

 

4 Neoaprendizagem para o Desenvolvimento de Criatividade e Inovação 
 

Durante a primeira aula ocorreu apresentação da disciplina em formato remoto, das 

atividades síncronas e assíncronas a serem realizadas ao longo do semestre. Como estratégia 

síncrona ocorreu a dinâmica de apresentações individuais tanto dos aprendentes como dos 

ensinantes. Na atividade assíncrona, os aprendentes realizaram a autoavaliação do perfil 

inovador, de forma a identificarem o seu perfil.  

Na segunda aula foram apresentadas as características da pessoa e do profissional 

criativo. A estratégia síncrona utilizada contemplou a apresentação sobre perfis inovadores e 

a discussão sobre o perfil geral da turma. Além da apresentação dos perfis, cada aprendente 

recebeu o resultado do seu e ocorreu a discussão sobre a identificação ou não com o resultado 

recebido. Desta forma, cada aprendente pode compreender as características de seu perfil, 

como prefere aprender, trabalhar em equipe e gerar novas ideias. Na estratégia assíncrona os 

aprendentes deveriam ler o material e estudar sobre os perfis inovadores indispensáveis aos  



 

 

 

participantes de uma equipe de alta performance para inovação. Também foi disponibilizado 

um vídeo curto sobre o processo de geração de ideias e um breve questionário, de forma a 

motivar e preparar os aprendentes para o conteúdo a ser trabalhado na terceira aula. 

No início da terceira aula foram abordados os conceitos sobre inovação e o papel da 

criatividade e da geração de ideias. Como estratégia síncrona ocorreu a apresentação dos 

conceitos basilares sobre inovação, criatividade e geração de ideias. Para estratégia 

assíncrona optou-se por uma atividade de pesquisa e definição dos termos: (1) ideia; (2) 

criatividade, (3) desenvolvimento; (4) protótipo; (5) piloto e; (6) inovação.  

Na quarta aula, utilizou-se a metodologia ativa de sala de aula invertida, pois os 

aprendentes haviam pesquisado e postado no ambiente moodle as definições dos principais 

termos que seriam trabalhados na quarta aula. Desta forma, foi possível apresentar o processo 

de inovação e criatividade. Como estratégia síncrona, os aprendentes compartilharam suas 

definições e ocorreu a apresentação e discussão sobre modelos e o processo de inovação. 

Como estratégia assíncrona, foram disponibilizados leituras e materiais sobre o processo de 

inovação, como um vídeo curto sobre um caso de inovação em uma organização brasileira, 

além de um questionário. 

Para vivenciar as etapas do processo de inovação, na quinta aula, os aprendentes 

diagnosticaram os principais desafios da pandemia, nos seguintes contextos: (1) 

organizações, (2) profissionais, (3) universidades, (4) ensinantes, e (5) aprendentes. Como 

atividade assíncrona as equipes deveriam sintetizar as discussões e pesquisas, postando no 

ambiente moodle os desafios e oportunidades para cada contexto.  Durante a sexta aula, 

ocorreu a palestra com um ensinante convidado sobre ‘Os desafios do Teletrabalho do tipo 

Home Office’. Após a palestra as equipes realizaram a atividade de listar os itens de uma aula 

remota ideal e compartilharam em um painel de ideias on-line. 

Na sétima aula, também ocorreu uma palestra com ensinante convidado sobre “A 

inovação em educação - A metodologia da neoaprendizagem pode ser configurada para a 

educação não presencial?”. Nesta aula, foi apresentado e disponibilizado o canvas da 

neoaprendizagem para o planejamento e execução de aulas inovadoras. As equipes deveriam 

utilizar o canvas apresentado para o planejamento de uma aula inovadora utilizando-se dos 

elementos da neoaprendizagem para promover a aprendizagem experiencial e expansiva. Ao 

final da apresentação o desafio/problema foi proposto aos aprendentes. Como atividade 

assíncrona, as equipes deveriam escolher uma disciplina e um conteúdo específico desta 

disciplina para trabalhar em uma simulação. 



 

 

 

Para a neoaprendizagem, durante a quinta, sexta e sétima aula, os aprendentes tiveram 

contato com o contexto do problema, de forma a questionar ou criticar alguns aspectos da  

prática já existente. Assim, os aprendentes foram motivados a buscar soluções para um 

problema real do contexto vivenciado por eles durante a pandemia. 

Na oitava aula, as equipes apresentaram o conteúdo específico de uma disciplina para a 

simulação. Para isso, os aprendentes precisaram diagnosticar o contexto dos ensinantes e 

aprendentes dessa disciplina para então propor uma aula inovadora, utilizando-se da 

metodologia da neoaprendizagem. Na tarefa assíncrona, as equipes realizaram entrevistas 

virtuais com ensinantes que ministram e aprendentes que participam de ensino remoto, e 

listar os problemas e desafios apontados. 

Durante a nona aula, as equipes apresentaram uma síntese das entrevistas e listagem 

dos problemas e desafios identificados. Ao final da disciplina as equipes elencaram possíveis 

soluções. Com isso, na atividade assíncrona, as equipes pesquisaram inovações tecnológicas 

para o ensino remoto, educação digital e educação à distância, e listaram as tecnologias 

disponíveis (livres) no Brasil.  

Com estas estratégias, os aprendentes analisam e refletiram sobre o contexto 

pesquisado. As reflexões e análises foram assimiladas para auxiliar na criação de conceitos 

abstratos. Para então, na décima aula, proporem soluções para eliminar, ou pelo menos 

minimizar, os problemas encontrados e sugerir a aplicação desta solução em uma aula sobre o 

conteúdo da disciplina escolhida. Na atividade assíncrona, as equipes desenvolveram um 

protótipo da aula remota a ser proposta utilizando as tecnologias pesquisadas. Ao modelar 

uma nova solução, os aprendentes ofereceram uma resolução para o problema encontrado na 

realidade. 

A décima primeira aula apresentou técnicas, ferramentas e exercícios para o 

desenvolvimento da criatividade e inovação. Assim, foi abordado o conceito de pitch de 

produtos e negócios, pois as equipes deveriam propor a simulação da solução de um conteúdo 

no formato de apresentação de pitch de produtos e negócios. Como atividade assíncrona, as 

equipes deveriam elaborar o pitch da inovação e postar no moodle, juntamente com o canvas 

da neoaprendizagem. Com isso, nas três aulas seguintes ocorreram as apresentações do pitch 

de cada equipe com a simulação de uma aula inovadora, sobre um conteúdo específico, 

utilizando-se de ferramentas tecnológicas que possibilitaram a aplicação de metodologias 

ativas e aprendizagem experiencial e expansiva. 

 



 

 

 

Assim, a disciplina finalizou com a apresentação do pitch, em que os aprendentes 

colocaram em prática os conhecimentos adquiridos para desenvolver uma solução para um 

problema vivenciado por eles. Ao aplicar uma simulação em aula, com a participação dos  

demais aprendentes, foi possível executar, experimentar e testar a solução desenvolvida. O 

feedback dos ensinantes e dos próprios aprendentes, serviram para melhoria contínua da ideia 

e a experiência prática possibilitou a motivação para adquirir conhecimentos e consolidar na 

prática.  

 

5 Considerações Finais 
 

A aplicação da metodologia da neoaprendizagem na disciplina possibilitou aos 

aprendentes experienciar e vivenciar os principais conceitos de inovação, por meio de 

técnicas, atividades, desafios e projetos que desenvolveram a geração de ideias, criatividade e 

inovação. Também, utilizou-se de diferentes métodos ativos, ágeis, estratégias e tecnologias 

educacionais para desenvolver a aprendizagem experiencial e expansiva dos aprendentes. 

Assim, foi possível propor experiências em que os aprendentes aplicaram os conhecimentos 

adquiridos em uma atividade prática e simulada. Proporcionando aos aprendentes as 

competências de trabalho em equipe, organização, autonomia e responsabilidade sobre o 

processo de aprendizagem, comunicação, colaboração, coprodução, criatividade, geração de 

ideias, inovação, empreendedorismo, diagnóstico e análise da realidade, pensamento crítico e 

resolução de problemas.  

Além disso, o ciclo da neoaprendizagem contempla os diferentes estilos de 

aprendizagem. Durante a disciplina, o estilo ativo foi promovido quando proposto estratégias 

e métodos que possibilitam atividades ‘mão na massa’ e pesquisa de campo. O estilo 

reflexivo foi contemplado o diagnóstico, análise e síntese do contexto vivenciado, bem como 

o estilo teórico foi contemplado quando abordado modelos, teorias e conceitos sobre 

criatividade e inovação. E, finalmente, o estilo pragmático foi contemplado quando os 

aprendentes aplicaram os conhecimentos para propor uma solução no formato de pitch.   

Conclui-se que a metodologia da neoaprendizagem aplicada na graduação promove a 

inovação em aula, proporcionando um ambiente de integração entre teoria e prática, de modo 

a desenvolver competências técnicas e socioemocionais demandadas pela sociedade do 

conhecimento. Formando aprendentes em prontidão para aplicação dos conhecimentos na 

resolução de problemas do mundo contemporâneo e em constante mudança. 
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Resumo: A marca Mãe Terra começou em 1979 como um restaurante de comida natural. 

Depois, ampliou sua atuação com uma loja que vendia grãos e cereais. Passados quase 30 anos, 

teve a entrada do empreendedor Alexandre Borges entre seus gestores. Com foco no marketing 

social e ambiental e em um posicionamento pautado na proposta de oferecer produtos que 

cuidam do corpo, da alma e do planeta, conduziu a marca para um crescimento com taxas em 

torno de 30% ao ano. A Mãe Terra atraiu a atenção da gigante Unilever e foi adquirida por ela 

em 2017. Este caso de ensino tem como foco refletir sobre como um pequeno negócio cresce 

de forma sustentável sem perder sua proposta inicial. Como pode se manter alinhado com a 

missão que se propôs a realizar, podendo contribuir para a construção de um ecossistema 

empreendedor. Partindo das etapas de Diagnóstico, Estratégia e Plano de Ação, considera 

quatro eixos de análise, sendo eles Marketing, Comercial, Produto e Supply. É indicado para 

uso em cursos de graduação e tecnólogos de Administração, sendo possível ainda aplicar Pós 

Graduação.    

 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Posicionamento de marca. Sustentabilidade. ESG. 

 

 

1. Introdução 
 

 

A marca Mãe Terra foi criada em 1979 pelo empreendedor Inácio Zurita. Ela nasceu a partir de 

um restaurante natural em São Paulo chamado Sattva, que além das refeições, comercializava também 

grãos e cereais. O pequeno empreendimento de Inácio focava numa tendência de mercado que se 

fortaleceu ao longo dos anos 1970 e 1980: a da dieta baseada em alimentos naturais e a alimentação 

macrobiótica. Esta última conquistou mais espaço no mercado brasileiro e na mídia do país por adeptos 

famosos como o músico Gilberto Gil, um grande divulgador deste tipo de dieta voltada para alimentação 

baseada em cereais e com proposta de autoeducação alimentar e adoção de um estilo de vida mais ligado 

à natureza.  



 

 

 

 

Além de Inácio Zurita, eram sócios na empreitada Marília Rocca e Vital Zurita, irmão de Inácio 

e responsável pela Mãe Terra por quase 30 anos.  Mas em 2007, entra em cena o empresário Alexandre  

Borges. Paulistano, mudou-se ainda criança para Bragança Paulista, cidade do interior próxima da 

capital do estado. Borges vinha de uma família adepta ao estilo de vida natural, com horta orgânica em 

casa e, desde adolescente, vendia granola para seus amigos. Cursou Administração de Empresas na 

Fundação Getúlio Vargas e ao finalizar o curso, viajou para os Estados Unidos. Lá, trabalhou em 

algumas empresas, sendo uma delas a rede Whole Foods, um dos maiores players mundiais de 

alimentação saudável e orgânica. Aos 25 anos, volta ao Brasil e depois de criar e vender duas empresas, 

decide investir em um novo negócio: a Mãe Terra. Alexandre Borges ingressou na sociedade e 

posteriormente, convenceu os sócios a venderem o negócio para ele.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1: foto do restaurante que deu origem à Mãe Terra. Fonte: site marca.  

Disponível em: Sobre a Mãe Terra | Mãe Terra (maeterra.com.br) 

 

 

Na construção do posicionamento da marca, a Mãe Terra elaborou sua primeira logomarca em 

1979. A árvore presente até os dias de hoje trazia o conceito de alimentação natural, integral e orgânica 

como peça-chave para uma vida mais saudável (SITE MÃE TERRA, online). Esta logo passou por 

mudança no ano de 2008, juntamente com alterações de embalagens.  Em 2014, houve outra mudança 

de embalagem, com mais cores e um design mais moderno.    

 

 

 

 

https://www.maeterra.com.br/sobre-mae-terra.html
https://www.maeterra.com.br/sobre-mae-terra.html


 

 

  
Figuras 2 e 3: imagem da primeira logomarca de 1979 à esquerda e da nova logo, elaborada em 2008. 

Fonte: Site marca.  

Disponível em: Sobre a Mãe Terra | Mãe Terra (maeterra.com.br) 

 

 

 

 

Em 2017, o pequeno empreendimento já tinha galgado uma trajetória de sucesso, chamando a 

atenção da Unilever, líder mundial em produtos alimentícios, de limpeza doméstica, de cuidados 

pessoais com vendas em mais de 190 países, que naquele ano alcançava a marca de 2,5 bilhões de 

consumidores por dia (dados do press release Unilever adquire a marca Mãe Terra | Unilever, online, 

2017). A multinacional adquire a marca Mãe Terra em outubro de 2017, numa proposta alinhada com 

seu Plano de Sustentabilidade. Segundo o press release supracitado, ampliar sua presença neste tipo de 

mercado, comprometendo-se a “ajudar mais de um bilhão de pessoas a tomar iniciativas para melhorar  

sua saúde e bem-estar até 2020” (IDEM). No texto, é igualmente destacado que o Plano de 

Sustentabilidade (USLP) “cria valor ao estimular o crescimento e a confiança, eliminando custos e 

reduzindo riscos. As marcas de vida sustentável da empresa estão crescendo 40% mais rápido que o 

resto do negócio e entregaram quase metade do crescimento da empresa em 2016” (IDEM). 

A aquisição da marca e sua relação com um Plano de Sustentabilidade da Unilever ocorre em um 

contexto em que ganhava mais espaço nas organizações as discussões e decisões baseadas em ESG 

(termo criado em 2004 com as iniciais de Environmental, Social and Governance, práticas ambientais, 

sociais e de governança, destinada a consolidar indicadores relevantes para a tomada de decisão de 

negócio). 

 

Em 2017, a atuação dos pequenos empreendedores de Mãe Terra tinha conduzido a marca para 

um patamar de rápido crescimento “com taxas superiores a 30% ao ano”, aproveitando uma tendência 

global para alimentos saudáveis, ainda segundo o press release da Unilever.  Em 2017, a marca tinha 

mais de 300 colaboradores e apresentava faturamento de mais de R$ 100 milhões.  

A Mãe Terra tinha ainda trabalhado para ter a certificação de Empresa B, conquistada em 2016. 

A certificação foi criada em 2006 pelo estadunidense Jay Coen Gilbert e chegou ao Brasil em 2013. De 

2013 a 2019, haviam conquistado a certificação 162 empresas brasileiras. A recertificação acontece a 

cada três anos (UOL ECOA, 2019).  

O portfólio de produtos da Mãe Terra engloba mais de 120 produtos, com presença comercial em 

todos os estados brasileiros, incluindo: 
(...) cereais, biscoitos, snacks e produtos culinários - segmento este estimado em mais 

de €8 bilhões no Brasil (Euromonitor/2016) -, a Mãe Terra tem, desde a sua fundação, 

o propósito de democratizar o acesso a alimentos nutritivos naturais e orgânicos, 

cuidando das pessoas e do Planeta, o que está perfeitamente alinhado com a estratégia 

de nutrição da Unilever e com seu compromisso de crescimento sustentável. 

Globalmente, a tendência para alimentos saudáveis tem ganhado cada vez mais 

relevância. O Brasil é o sexto maior mercado de alimentos e bebidas saudáveis no 

mundo (Euromonitor/2016), com 79% dos consumidores considerando saúde e 

nutrição como prioridades (IDEM). 

   

Segundo Fernando Fernandez, presidente da Unilever Brasil, a aquisição da Mãe Terra e de seu 

portfólio permite acelerar a expansão da marca nos segmentos naturais e orgânicos. Para Alexandre 

Borges, CEO da Mãe Terra. 

https://www.maeterra.com.br/sobre-mae-terra.html
https://www.maeterra.com.br/sobre-mae-terra.html
https://www.unilever.com.br/news/press-releases/2017/unilever-adquire-a-marca-mae-terra/


 

 

 

 

A Unilever entende como é importante preservar nossa cultura ancorada em propósito 

para manter o crescimento do negócio e a popularidade de nossos produtos. Possui 

conhecimento e escala únicos que nos ajudarão a acelerar nossa missão de trazer 

alimentos naturais e orgânicos a um número maior de pessoas no Brasil (IDEM).   

 

 

2. Referencial teórico e possíveis relações com o caso de ensino 

 

De acordo com Pine e Gilmore (2007, apud KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN,  

2010,  p. 39), na atualidade, “quando os consumidores veem uma marca, avaliam imediatamente 

se ela é falsa ou verdadeira. As empresas devem sempre tentar ser verdadeiras e proporcionar 

experiências que representem de fato suas alegações”. Corrobora com esta proposta a colocação 

de Arvidsson (2008,  LEHNER e HALLIDAY, 2014, p.14), para quem “a base do poder é a  

 

 

 

capacidade de criar uma comunidade, o que faz com que as pessoas sintam que pertencem a algo 

maior, mais nobre e mais poderoso do que elas mesmas.” 

Neste sentido, e trazendo autores basilares como Aaker (2007) para refletir sobre 

estratégias de construção de marcas líderes, é possível analisar a proposta adotada pelos 

empreendedores da Mãe Terra. Eles encontraram um espaço para posicionar a marca no crescente 

espaço do Branding Consciente. Os Sete Princípios da Mãe Terra ratificam esta proposta.  

 

 
Figura 4: imagem dos 7 Princípios da Mãe Terra. Fonte: Site marca.  

Disponível em: Sobre a Mãe Terra | Mãe Terra (maeterra.com.br) 
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Desde o nome da marca, Mãe Terra, a proposta é oferecer “Alimentos que cuidam das pessoas e 

da nossa mãe Terra” (Site da marca). Ao trabalhar temáticas de sustentabilidade, envolve não apenas 

consumidores e produtos, mas inclui a atenção para microempreendedores, numa lógica de dar 

relevância aos negócios locais, incluindo fornecedores de pequeno e médio porte e privilegiando 

ingrediente nativos do Brasil. Novamente, é olhar para a cadeia produtiva nacional e a diversidade de 

das matérias-primas brasileiras para refletir sobre produtos e portfólio (ver Figura 5). 

 
Acreditamos que nossas escolhas alimentares representam um ato de carinho e afeto 

com nós mesmos e com o mundão. Escolher ingredientes nativos do Brasil também, 

já que assim valorizamos nossas raízes, nossos sabores, e fortalecemos toda uma 

cadeia: os pequenos agricultores familiares, o meio ambiente, e os mãe-terráqueos, 

como nós e você! (ver imagem 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: imagem do Mapa de Ingrediente nativos, com informações sobre cada um deles e relação com 

produtos do portfólio da marca. Fonte: Site marca.  

Disponível em: Sobre a Mãe Terra | Mãe Terra (maeterra.com.br) 
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Parceria pode ser outro ponto relevante na estratégia da Mãe Terra. Afinal, a marca se firmou 

fazendo parcerias nas quais outras marcas também ganhassem com sua atuação de posicionamento 

focado na atuação sustentável. Neste sentido, em 2015 a Mãe Terra e a GOL firmaram uma parceria 

para oferecer gratuitamente nos voos da companhia o produto Tribos, snack natural e orgânico.  Em 

texto de divulgação da parceria, encontramos o seguinte depoimento de Borges.  
O snack foi desenvolvido em uma parceria entre as empresas, e pensado em cada 

detalhe para oferecer algo realmente inovador. (...) Além disso, a embalagem é jovem 

e tem o jeito da Gol, e o nome Tribos surgiu com o objetivo de agregar e reunir todos 

nesta “comunidade” que viaja, que é conectada, descolada, e que também cuida do 

corpo e do planeta (MÜLLER, 2015, online). 

  

 
 

 
Figura 6: imagem de divulgação da parceria entre Mãe Terra e Gol. Fonte: Site marca.  

Disponível em: Sobre a Mãe Terra | Mãe Terra (maeterra.com.br) 

 

 

Para finalizar, cabe enfatizar que não é outra a função do Caso de Ensino nos cursos de 

Administração senão a de se constituir como material referência para aplicação em sala de 

aula, visando contribuir para uma melhor formação dos estudantes enquanto gestores de 

negócio, seja no ensino básico, ou superior (MOTTA, 2019; ROCHA, 2021). 

  

https://www.maeterra.com.br/sobre-mae-terra.html
https://www.maeterra.com.br/sobre-mae-terra.html


 

 

 

3. Aplicação do caso 

 

O roteiro indicado ao professor para a aplicação do caso de ensino em sala de aula leva em consideração 

as seguintes competências: 

TEMPO ESTIMADO ATIVIDADE  COMPETÊNCIAS 

0-10 min. Apresentação geral do caso e 

detalhamento de seus objetivos. 

Objetivos educacionais. 

20-30 min. Leitura em sala do caso de ensino. Contextualização do caso. 

60-90 min. Formação de grupos de 4 a 5 alunos, 

podendo serem compreendidos como 

empresas de consultoria, leituras 

acadêmicas e técnicas de apoio e 

resolução das questões propostas. 

Capacidade analítica, crítica e 

estratégica para a resolução de 

problemas, baseado em 

Diagnóstico, Estratégia e Plano 

de ação da marca. 

 

Inteligência emocional e gestões 

de risco e conflito para se 

trabalhar em equipe. 

20-30 min. Exposição das propostas elaboradas 

pelas consultorias aos pares. 

Apresentação de diagnóstico, a partir 

da exposição do caso, estratégias 

para a marca e plano de ação. O 

objetivo será controlar ou antecipar-

se às tensões. 

Feedback horizontal dos demais 

grupos, sinalizando erros e 

acertos, além da observação de 

estratégias e planos de ação 

repetidos e inéditos.  

15-20 min. Feedback docente às consultorias, 

observando a aproximação ou o 

distanciamento das propostas 

elaboradas pelas consultorias perante 

os objetivos educacionais  

Feedback e avaliação docente 

perante o caso de ensino 

apresentado. 

 

Devolutiva dos alunos sobre a 

atividade; momento de 

aprendizagem mútua, sobre os 

pontos que podem ser 

melhorados, atualizados e 

descartados. 

 

Tabela 1: Fonte: ANTONACCI, ANDREA. CORDEIRO, BRUNA. Roteiro elaborado pelas autoras a 

partir de adaptação de proposta de atividade pedagógica da Revista Repensar:  

(https://drive.google.com/file/d/1p3LUQ5STu9SmnjIRThu0Cdnuktjvw8t9/view). 

 

4. Questões sugeridas para a discussão 

 

Diante do contexto de empreendedorismo em pequenas empresas, e pensando na valorização da 

marca a partir das estratégias adotadas, como as atuais tendências de valorização do marketing voltado  



 

 

 

 

para a sustentabilidade servem de exemplo para outras empresas de pequeno e médio porte? Quais os 

desafios que um grande conglomerado como a Unilever tem para manter a construção e o 

posicionamento de marca construído pela Mãe Terra? - (aqui, recomenda-se a visita ao site da marca 

para verificar ações, campanhas e programas em andamento, bem como a análise do blog e demais 

conteúdos de marca).  

Como temas relacionados à ESG podem ser tratados por pequenos empreendedores para gerar 

valor à sua marca e seus produtos, com ações efetivas e mensuráveis indo além apenas de um discurso 

socioambiental e adotando efetivamente práticas ambientais, sociais e de governança destinada a 

consolidar indicadores relevantes para a tomada de decisão de negócio? Como atributos e benefícios 

funcionais e emocionais dos produtos podem ser trabalhados no posicionamento, refletindo ainda sobre 

as demandas cada vez mais constantes de consumidores em relação ao marketing social e ambiental?  

Como levar esse posicionamento também para o ponto de venda e relacionar ações comerciais 

com a formação de rede de apoio para pequenos varejistas, pensando na criação de um ecossistema 

empreendedor? De que maneira pontos como esses podem integrar estratégias e plano de ação de 

marcas? Quais são os principais desafios e qual a relevância de Supply Chain na estratégia de 

posicionamento de Mãe Terra, considerando sua origem de pequena empreendedora e posteriormente, 

traçando um paralelo a partir da aquisição da marca por um grande grupo empresarial internacional?  
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar um caso de ensino sobre a 

trajetória de uma mulher empreendedora, que saiu da pobreza e hoje se encontra 

proprietária de uma empresa de picolés, que atende boa parte do nordeste brasileiro. O 

trabalho buscou a partir da teoria do papel da competência empreendedora, demonstra a 

influência direta do fundador da empresa no âmbito da organização, bem como do 

aproveitamento das oportunidades surgidas ao longo do tempo da atividade da 

empreendedora. O caso abordará o modelo de Man, Lau e Cham (2002) que apresenta a 

relação da competência empreendedora no escopo competitivo. Ao final são 

apresentadas as notas de ensino, demonstrando sua utilização em sala de aula para 

alunos de graduação e pós-graduação nas disciplinas competitividade, 

empreendedorismo, plano de negócios, entre outra. Por fim, apresentam as sugestões 

bibliográficas que apoiam o presente caso de ensino. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Competitividade. Empreendedora. Pequena 

Empresa. 

 

1 Introdução 

 

Este caso de ensino apresenta a trajetória da senhora Joselma e da sua natureza 

empreendedora, que começou com a venda de picolés, em uma feira livre, e se tornou 

proprietária de uma empresa de picolés, a fábrica de Picolé e Sorvete Pardal. Empresa 

que teve início em decorrência de uma necessidade de complementar o orçamento 

familiar, tornando-se uma das líderes do mercado no Estado do Ceará, também presente 

em outras praças do Nordeste brasileiro.  

Importante ressaltar que para aqueles que estavam inicialmente empregados, o 

desejo de ser seu próprio patrão é mais importante, enquanto para aqueles que estavam 

inicialmente desempregados, escapar do desemprego e não conseguir encontrar 

emprego são motivos mais importantes para se tornarem empreendedores (Fairlie & 

Fossen, 2020). Giacomin et al. (2011) também destacam situações em que a 

classificação de necessidade/oportunidade pode não ser suficientemente matizada. Por 

exemplo, a criação de novos empreendimentos com base na influência familiar pode 

transmitir tanto uma dimensão de necessidade quanto de oportunidade, e o 

empreendedorismo por hobby pode ser outro tipo que não é fácil de classificar (Hilson, 

Hilson, & Maconachie, 2018). 

O papel da empreendedora (fundadora) se mostrou, e se mostra, fundamental no 

desempenho da empresa, tornando o negócio rentável e em amplo crescimento, mesmo 

em um mercado em que se tem a presença de marcas de empresas multinacionais.  

O presente trabalho buscou, a partir da teoria que trata do papel da competência 

do empreendedor, relacionar a influência da atuação direta do fundador da empresa, no 



 

 

âmbito organizacional e na identificação e criação das oportunidades, para obter 

desempenho de longo prazo por meio da competividade.  

O conceito de escopo competitivo se refere à posição adotada por uma empresa 

em relação a sua competitividade e à definição de seu modus operandi. Está relacionado 

à disponibilidade de oportunidades para a empresa no mercado competitivo e é afetado 

pela forma como o empreendedor percebe esses fatores. Para conceituar esse construto 

de escopo competitivo, é necessário considerar as medidas para o ambiente externo 

(Sánchez, 2012).  

O caso abordará o modelo de Man, Lau e Chan (2002), que apresenta a relação da 

competência empreendedora no escopo competitivo do negócio (ambiente externo) e 

nas capacidades organizacionais da empresa (ambiente interno), no desempenho de 

longo prazo. Assim, pretende-se estudar tais influências indiretas exercidas pelo 

ambiente externo e interno de uma pequena empresa, no desempenho de longo prazo da 

empresa, por meio da presença de competências estratégicas e de compromisso 

relacionadas ao empreendedor.   

O empresário deve definir a direção da empresa e ser visionário, estratégico e 

orientado a objetivos. O modelo de competitividade abordado sugere que existe uma 

relação positiva entre o planejamento estratégico e o desempenho de pequenas 

empresas, relacionando à competência empreendedora ao desempenho, moderada pelo 

escopo competitivo e a capacidade organizacional da empresa (Man et al. 2002). 

Ademais, “um empreendedor que continua a aprender a respeito de possíveis 

oportunidades de negócios e a tomar decisões moderadamente arriscadas que objetivam 

a inovação, continuará a desempenhar um papel empreendedor” (Filion, 1999, p. 19).  

A Figura 1 apresenta o modelo de Man et al (2002), demonstrando que o 

desempenho da empresa é consequência do escopo competitivo, das competências 

empreendedoras e das capacidades organizacionais.  

 

 

  

  



 

 

Figura 1 - Um modelo de competitividade das PMEs Nota: Fonte: Man, T. W., Lau, T., & 

Chan, K. F. (2002).  

  

Em resumo, embora as influências diretas exercidas pelo escopo competitivo de 

uma Pequena e Média Empresa (PME) e capacidades organizacionais também 

exercerem um impacto positivo no desempenho de uma empresa, essas não afetam, 

necessariamente, o desempenho de longo prazo da empresa sem a presença de 

competências estratégicas e de compromisso (competências empreendedoras) para 

estabelecer e sustentar objetivos de longo prazo.   

  

2. O CASO DO PICOLÉ PARDAL  

  

2.1 O picolé da feira livre  

  

A senhora Joselma, filha de comerciantes, nascida na cidade de Picuí/PB, iniciou 

a fabricação e comercialização de picolé na cidade de Currais Novos, no Estado do Rio 

Grande do Norte, no ano de 1990.   

Segundo a própria empresária, a necessidade de contar com apoio de uma 

empregada doméstica foi a motivação para buscar uma complementação do orçamento 

doméstico. Utilizou-se da receita da tia de fazer picolé, em forma cônica, que facilitava 

a produção e acondicionamento em um pequeno freezer da residência.   

A decisão de vender picolé foi tomada considerando o pequeno custo do produto, 

uma vez que não havia capital inicial para implementar um negócio que demandasse 

muita matéria-prima, equipamentos e mão de obra. A produção iniciou com trinta 

picolés vendidos na feira livre da cidade pela própria empreendedora. A empresária 

relata que foi difícil e desafiador sair à rua para comercializar picolé, porém atribui o 

contato com os clientes à sobrevivência do pequeno negócio informal, pois a cada dia ia 

ampliando os sabores dos picolés a pedido dos clientes.   

Para facilitar a logística da produção e de distribuição, a empresária alugou um 

imóvel próximo da feira para facilitar a reposição do produto durante o dia. Neste 

momento, a empresária passou a se dedicar na fabricação do picolé, uma vez que já 

contava com o apoio de familiares e de vendedores ambulantes na força de vendas. 

Diante dessa nova condição, o volume de vendas já passava rapidamente das quinhentas 

(500) unidades vendidas em um só dia de feira.  

O picolé, até então conhecido como Picolé Caseiro, possuía um formato inovador, 

em forma de cone que, segundo a fundadora da empresa, se torna mais fácil de 

consumir por se adequar melhor à boca.  

As vendas cresciam rapidamente, tendo sido necessária a aquisição de novos 

freezers, ampliação da força de vendas, até que a cidade de Currais Novos ficou 

pequena para os sonhos de crescimento da senhora Joselma.  

A empresária conta que ficou sabendo que a cidade de Assú começava a prosperar 

com os projetos de irrigação naquela região. Assim, decidiu se mudar para o novo local 

que, segundo ela, começava a ter um incremento na economia.   

Na nova sede, o negócio da senhora Joselma crescia muito mais. Foram 

adquiridos mais freezers, um veículo e a ampliação da venda por meio de ambulantes. A 

produção já chegava até a cidade de Mossoró (segunda maior cidade do Estado).   



 

 

Diariamente, o negócio abastecia não somente a praça de Assú, mas também 

começava a operar em Mossoró, com uma ação forte de distribuição ambulante na 

cidade.  

O volume vendido na cidade de Mossoró cresceu tanto que o transporte da 

produção de Assú começou a ficar inviável para abastecer as duas praças. Assim, a 

empresária decidiu se mudar para Mossoró, já com mais equipamentos e força de 

vendas, porém manteve a estrutura de comercialização na cidade de Assú.  

  

2.2 De Mossoró à Fortaleza  

  

Desde a época das atividades na cidade de Currais Novos, a empresa contava com 

uma força de vendas ambulante e autônoma. Os vendedores eram deslocados junto com 

a estrutura do negócio para realizar a comercialização nas novas praças. Os 

profissionais de venda chegaram a residir junto com a empreendedora e família para 

conseguir trabalhar em outro local com baixo custo.  

Em Mossoró, o negócio de picolé cresceu bem mais, contando agora com 

máquinas de escala industrial e com imóvel próprio, que passou a abrigar a sede da 

empresa. Destaca-se que o negócio continuava informal, mesmo já produzindo volume 

considerável e distribuindo para outras cidades do Estado do Rio Grande no Norte e 

começando a chegar em Fortaleza, capital do Ceará, por meio de embarques por nota 

fiscal avulsa.   

Os envios de produtos para Fortaleza começaram a sofrer dificuldades em razão 

da informalidade da empresa. Já não era possível enviar mercadoria com nota fiscal 

avulsa, uma vez que o órgão fazendário não autorizava o transporte sem o recolhimento 

dos tributos.  

Novamente, o desejo da senhora Joselma em buscar locais mais favoráveis para 

seu negócio levou ao deslocamento da empresa para a cidade de Fortaleza. A partir 

deste momento, a fabricação e comercialização do produto passaram a ser formalizadas 

e a empresa se instalou na capital cearense, em 1994.   

O mesmo modelo de comercialização do produto foi utilizado na nova praça. A 

empresa chegou a abrigar, em suas próprias instalações, a força de venda ambulante que 

veio do Estado do Rio Grande do Norte com a empresária.  

A partir de então, a empresa experimentou um pujante crescimento, agora com o 

auxílio de distribuidores formais na cidade. O volume era tanto que a capacidade 

instalada da pequena fábrica era insuficiente para atender a demanda. O produto 

concorria em um seguimento popular inicialmente, mas se destacava pela qualidade e 

apresentação do picolé, obtendo uma preferência expressiva do consumidor, tendo em 

vista que os preços eram similares aos dos produtos populares de qualidade inferior. Era 

urgente que ocorressem modificações na estrutura da empresa. Uma ampliação fabril, 

bem como reposicionamento do produto do mercado se colocavam como condições de 

sobrevivência da empresa.  

  

2.3 Capacitação, investimento e diversificação  

   

O futuro da empresa dependia de investimentos em infraestrutura, além de 

decisões quanto ao posicionamento de mercado do produto. Tais demandas também 

repercutiam na capacitação da empresária para enfrentar tais desafios.  



 

 

Em 1998, a empresária passou por sua primeira capacitação em negócios 

oferecida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, 

por meio do programa EMPRETEC. Como a empresa naquele momento já era 

formalizada, os agentes financeiros vislumbraram condições de crédito, visto o histórico 

de faturamento e relacionamento com as instituições bancárias. A partir deste momento, 

a empresa passou a ter acesso aos recursos para aquisição de um novo imóvel para 

ampliar a produção, bem como aquisição de novos equipamentos e capital de giro.  

Os negócios prosperaram bastante em Fortaleza.  O picolé passou a se chamar 

Pardal, abandonando o nome Picolé Caseiro. O crescimento da Pardal despertou a 

concorrência, principalmente, das pequenas empresas locais, que se utilizavam da 

estratégia de baixo preço para competir no mercado. A concorrência se utilizava da 

mesma aparência (embalagem) do picolé Pardal para conquistar clientes, porém com 

preços bem agressivos.  

Diante da ação da concorrência, além da necessidade de reposicionar os preços do 

picolé para garantir a rentabilidade e a continuidade do negócio, a empresa decidiu 

ampliar a linha de produtos, com o lançamento do sorvete em embalagem tipo pote.   

A empresária relata que era muito difícil alterar a política de preços no mercado 

popular de picolé. Mesmo o consumidor atestando a qualidade superior do seu produto, 

era inevitável a comparação dos preços com os demais concorrentes de linha popular. 

Além da alteração do visual do produto (marca e embalagem), a senhora Joselma 

decidiu ampliar a linha de produtos da empresa, temendo uma redução do faturamento 

em razão de reposicionamento do picolé.  

A estratégia da empresa foi garantir o faturamento com o volume comercializado 

pelo sorvete, possibilitando a elevação dos preços do picolé sem repercutir, 

negativamente, nas receitas de venda. A comercialização do sorvete de fato incrementou 

as vendas da empresa, bem como possibilitou o reposicionamento do picolé Pardal, 

deixando de concorrer com os produtos populares de baixo preço. O sorvete permitiu 

uma melhor rentabilidade na comercialização do picolé, uma vez que as vendas do 

produto não diminuíram com a elevação do preço, bem como aumentou a rentabilidade 

de toda a empresa com a comercialização do sorvete, tendo em vista o maior valor 

agregado e maior margem do novo produto.  

A diversificação da linha de produtos possibilitou o crescimento da empresa, além 

de posicionar os produtos frente às grandes marcas internacionais no mercado local e 

até mesmo em outros Estados do Nordeste brasileiro como Rio Grande do Norte e 

Paraíba. Atualmente, a empresa conta com uma estrutura fabril localizada na cidade de 

Eusébio/CE, com oitenta e seis (86) funcionários, logística própria e uma rede de 

distribuidores, que leva os produtos aos vários canais de venda e consumo. A ampliação 

da linha e o posicionamento do produto fizeram da empresa Pardal uma empresa 

reconhecida na indústria de alimentos regional.  

Os produtos são comercializados, em vários canais, por meio de distribuidores e 

autosserviço (supermercado). Segundo a empresária, a decisão de entrar diretamente no 

varejo foi precedida de muito estudo, tendo em vista os custos referentes às exigências 

das empresas supermercadistas. No entanto, a empresa experimenta resultados 

interessantes com a comercialização dos produtos nas principais redes de 

supermercados do Ceará.  

Atualmente, a empresa mantém uma parceria com uma indústria de refrigerantes 

na região Sul do Estado do Ceará (Cariri). A senhora Joselma conta que sempre foi 

difícil entrar, de forma expressiva, naquela região por conta da concorrência já 



 

 

consolidada. Assim, desenvolveu o picolé sabor “Refrigerante de Caju”, muito forte 

naquela área, inclusive utilizando em sua embalagem a marca do refrigerante.     

Nota-se o papel da fundadora da empresa, que até hoje trabalha todos os dias na 

fábrica, mesmo já contando com a participação dos filhos no negócio. A empreendedora 

ainda toma todas as decisões na área industrial, vendas e logística, bem como participa 

ativamente do planejamento estratégico da empresa, sempre apoiada pelos filhos e 

profissionais especializados.  

A senhora Joselma visita todos os setores da fábrica, diariamente, se relaciona 

com todos os funcionários de todos os setores. Conhece todos os processos, desde a 

aquisição dos insumos, processamento dos produtos e despacho da mercadoria. 

Acompanha, também, a comercialização dos produtos e o posicionamento dos canais de 

venda e de consumo.  

A empreendedora busca e cria oportunidades, diretamente, com o 

desenvolvimento de novos sabores, com foco no paladar regional; desenvolvimento de 

novos canais de venda (loja física e digital) e, por fim, acompanha diretamente as 

movimentações da concorrência por meio do setor de marketing da empresa. Verifica-se 

as competências, em nível individual da empresária no desempenho da empresa, em 

destaque para as competências de oportunidade, de compromisso, de estratégia e de 

relacionamento. Observa-se que a influência do ambiente externo, principalmente, o 

papel da concorrência, bem como as limitações estruturais da empresa foram atenuados 

pelo efeito da competência empreendedora da senhora Joselma, desde o início do 

negócio na feira livre da cidade de Currais Novos.  

  

Referências  

  

Giacomin, O., F. Janssen, J.-L. Guyot, and O. Lohest (2011): Opportunity and/or 

Necessity Entrepreneurship? The Impact of the Socio-economic Characteristics of 

Entrepreneurs. MPRA (Munich Personal RePEc Archive) Working Paper 29506. 

 

Hilson, G., Hilson, A., & Maconachie, R. (2018). Opportunity or necessity? 

Conceptualizing entrepreneurship at African small-scale mines. Technological 

forecasting and social change, 131, 286-302. 

 

Fairlie, R. W., & Fossen, F. M. (2020). Defining opportunity versus necessity 

entrepreneurship: Two components of business creation. In S. W. Polachek & K. 

Tatsiramos (Orgs.), Research in Labor Economics (p. 253–289). Emerald 

Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S0147-912120200000048008 

 

Filion, L. J. (1999). Empreendedorismo: empreendedores e proprietários-gerentes de 

pequenos negócios. Revista de administração, 34(2), 5-28.  

  

Man, T. W., Lau, T., & Chan, K. F. (2002). The competitiveness of small and medium 

enterprises: A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. 

Journal of Business Venturing, 17(2), 123-142.  

  

Sánchez, J. (2012). The influence of entrepreneurial competencies on small firm 

performance. Revista Latinoamericana de Psicología, 44(2), 165-177.  

  

https://doi.org/10.1108/S0147-912120200000048008


 

 

 

 

 

 

 

3 NOTAS DE ENSINO  

  

3.1 Objetivo de ensino  

  

A proposição do caso tem por objetivo abordar os temas de competitividade de 

pequenas e médias empresas, bem como o empreendedorismo, explorando os efeitos 

das competências empreendedoras no escopo do negócio, em destaque a criação e a 

identificação de oportunidades, nas capacidades organizacionais da empresa e no 

desempenho de longo prazo, fundamentado na rentabilidade, no crescimento e 

posicionamento frente à concorrência.  

  

3.2 Fontes e Métodos de coleta  

  

As informações para desenvolvimento do presente caso de ensino foram coletadas 

diretamente da empreendedora/fundadora da empresa, por meio de entrevista 

semiestruturada, abordando os tópicos que abrangem os construtos do trabalho de Man 

et al. (2002).  

  

3.3 Relações com os objetivos de um curso ou disciplina  

  

O caso apresenta o papel das competências empreendedoras no desempenho das 

Pequenas e Médias Empresas (PME), visto que nessas empresas é muito comum a 

gestão do negócio, em todas as áreas da organização, serem conduzidas pelo 

proprietário fundador, cabendo análise do indivíduo, como o tomador de decisões, em 

interação com os ambientes internos e externos da empresa, em função do desempenho 

por meio da competitividade. Assim, utilizando-se do caso se aborda o 

empreendedorismo, a criação e a identificação de oportunidades, de competitividade e 

de desempenho de empresas.  

  

3.4 Disciplinas sugeridas para uso do caso  

  

O caso é indicado para os cursos de graduação ou pós-graduação lato-sensu na 

área de gestão e para as disciplinas de estratégia, plano de negócios e 

empreendedorismo.  

  

3.5 Possíveis tarefas a propor aos alunos  

  

Discussão com os alunos das seguintes questões sugeridas após a leitura do caso:  

  

a) Empreendedorismo por oportunidade: etapa de aprendizagem sobre 

empreendedorismo por oportunidade e por necessidade.  

  



 

 

1. O empreendedorismo da senhora Joselma foi por necessidade ou por 

oportunidade? 

2. Quais competências empreendedoras são notadas na fundadora e gestora da 

empresa? 

3. Quais competências empreendedoras foram preponderantes no resultado da 

empresa? 

4. A decisão de mudar para outra cidade foi decisiva para o desenvolvimento do 

negócio? Por quê?  

5. Qual o papel do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no 

desenvolvimento do negócio?  

6. Qual tipo de empreendedor-gerente (Filion, 1999), a empresária se enquadra? 

Por quê?  

  

b) Competividade: o caso pode ser utilizado no ensino sobre estratégia e 

competividade, entretanto, é importante considerar o empreendedorismo como base das 

análises.  

  

1. Quais os fatores internos são evidentes nas capacidades organizacionais da 

empresa?  

2. Como as competências empreendedoras influenciam o escopo competitivo e as 

capacidades organizacionais no caso da empresa Pardal?  

3. Como o escopo competitivo e as capacidades organizacionais influenciam as 

competências empreendedoras frente ao desempenho da empresa?  

4. Analise a decisão de introduzir o novo produto (sorvete), quanto ao 

desempenho, utilizando-se do modelo de Man et al. (2002).  

  

3.6 Possível organização da aula para uso do caso  

  

É aconselhável que os alunos façam uma leitura do caso antes do início da aula, 

anotando o que achar mais pertinente e interessante.  

Utilizar-se-á, inicialmente, de aula expositiva do tema competitividade da 

Pequena e Média Empresa (PME), fundamentada no trabalho de Man et al. (2002). 

Após conhecimento da teoria, com a apresentação do modelo teórico como instrumento 

de ensino, a turma será dividida em grupos para realizar uma nova leitura do texto do 

caso, agora de forma coletiva.  

Na etapa seguinte se pode estimular a discussão entre os alunos, em sala de aula, 

seguida da apresentação de cada grupo das suas respostas às questões apontadas, 

devendo os outros grupos contribuírem a cada exposição dos demais. O professor irá 

registrar em painel as contribuições que se coadunem com a teoria, construindo um 

entendimento após a discussão e alinhamento de toda turma frente ao caso proposto.  
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Resumo: Este caso de ensino mostra como a bricolagem empreendedora, que consiste em fazer 

muito com pouco, está presente no empreendedorismo em condições de restrição de recursos. 

Assim, o caso favorece a compreensão do uso da bricolagem empreendedora na prática. O caso 

é recomendável para empreendedores enfrentando restrição de recursos e para todas as demais 

pessoas interessadas em aprender sobre empreendedorismo. Suas principais contribuições são 

(1) o favorecimento da aprendizagem sobre como empreender de modo criativo em situações 

de restrição de recursos, de modo simples e usando muito pouco, e (2) a demonstração do fato 

de que o empreendedorismo está ao alcance de todos, desde que se tenha ao menos certa 

capacidade para “se virar usando apenas o que se tem”. São contribuições particularmente 

relevantes para contextos de carência, subdesenvolvimento, pobreza e crise, em que é mais 

necessário fazer muito com pouco. 
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1. Introdução 

Começou em 2014, quando Priscila Almeida ainda trabalhava como secretária executiva 

de uma grande empresa de metalurgia. Ela disse a si mesma: 

- Não quero mais trabalhar para os outros! Sou empreendedora. 

 Naquele mesmo ano, Priscila, fundadora da empresa Show de Balas, estava iniciando 

seu processo como empreendedora. Não foi uma história de sucesso desde o início. Foi de 

fracasso em fracasso, tateando as possibilidades com dificuldade, que Priscila acabou acertando 

o rumo dos negócios no mercado. Tudo melhorou quando começou a usar a bricolagem 

empreendedora. 

 Nascida em uma família de empreendedores, sempre teve a influência e o apoio dos 

familiares, que são donos de mercados e outros comércios em cidades vizinhas. Priscila 

trabalhou como secretária executiva na área de metalurgia por 10 anos e estava estabilizada em 

sua carreira. Mas sentiu que alguma coisa ainda faltava para a realização profissional. Foi 

quando começou a planejar a realização do sonho de ser mãe que virou a chave rumo ao 

empreendedorismo. Começou a trabalhar como empreendedora em paralelo ao seu emprego 

como secretária.  

 



 

 

1- O frango desossado no quintal 

Em 2014, ainda trabalhando como empregada, Priscila decidiu vender frango desossado e 

assado na brasa nos finais de semana. Uma renda extra lhe faria muito bem. Com o apoio do 

marido, a parceria da mãe e os conselhos dos tios comerciantes, decidiu trilhar a carreira de 

empreendedora usando seu bom tempero mineiro e uma técnica para desossar frangos aprendida 

no Youtube. Sua casa era em uma rua movimentada no bairro, uma oportunidade fazer negócio 

aproveitando seu quintal. 

Com a ajuda do marido, construiu uma churrasqueira grande embutida na parede para assar 

os frangos. Daí veio o nome do seu primeiro empreendimento: No Quintal. Usando um slogan 

chamativo, a clientela era convidada com a frase “No Quintal - tempero mineiro sem igual”. 

Comprou 20 frangos na primeira semana, na expectativa de receber pedidos no sábado e fazer 

os assados e as vendas no domingo. Para sua surpresa, vendeu todos os frangos e conseguiu 

uma lista de espera de mais 10 para o próximo fim de semana. Seus primeiros clientes foram 

parentes, amigos e pessoas do bairro que acharam interessante a proposta do frango desossado 

e assado na brasa e depois a sua fama foi se espalhando de maneira viral pelo bairro. 

Na semana seguinte, comprou 40 frangos. Vendeu todos novamente e criou mais uma lista 

de espera. Esse processo se repetiu ao longo das semanas. A lista de espera era feita devido ao 

tempo necessário para o preparo e o tempero dos frangos. Priscila acreditava que não valeria a 

pena fazer pronta entrega, tendo os frangos assados para as pessoas irem comprar, para que a 

qualidade e o sabor não fossem de alguma forma reduzidos.  

Tudo parecia estar indo muito bem nos negócios, apesar do cansaço de quem tem um 

emprego e também empreende. Priscila decidiu envolver mais a sua família no negócio para ter 

ajuda no atendimento e vender mais. Ouvindo seus clientes, decidiu também vender peixe 

assado na brasa e espetinhos de carne durante a semana. Mas a churrasqueira era muito grande 

e sua operação era de custos altos para a produção em menos volume e lotes menores quando 

não havia a possibilidade de vender frangos. Por isso, ela comprou um carrinho de espetinhos 

e montou um salão na frente de sua casa para que o pai fizesse as vendas de comida consumida 

no local durante a semana. 

Com o sucesso dos assados, ouvir os clientes parecia essencial para a ampliação dos 

negócios. Os clientes também pediram bebidas, achando que espetinhos e cerveja fariam uma 

combinação perfeita. Com tanta diversificação, o empreendimento começou a sair dos trilhos. 

Seu objetivo inicial era o de empreender no ramo alimentício tendo famílias como clientes nos 

fins de semana. Contudo, acabou tendo algo parecido com um bar, o que afastou os primeiros 

clientes. Estes queriam ir ao local com familiares para comprar os saborosos frangos e não se 

sentiam à vontade em um ambiente de bar, com tantas pessoas bebendo.  

Priscila relembra as dificuldades: 

- O boteco foi uma experiência péssima […] eu sempre quis empreender, desde 

pequena […]. É bom ouvir os clientes. Mas é necessário ter sabedoria para 

compreender o que realmente funciona […]. E aí, quando você entra nesse caminho e 

deixa sua essência do empreendedorismo […], o padrão que você tinha, tem que tomar 

cuidado. É preciso filtrar as opiniões […]. O lado planejado tem muita dificuldade. O 

lado errado parece mais viável, por ter retorno rápido. Mas não refletia a minha 

essência. […] Seguir tudo o que o cliente pedia deixou muitas contas a serem pagas. 

Priscila recuou. Parou de empreender por um momento para pagar o prejuízo de sua 



 

 

primeira tentativa. 

 

 

2- A marmitaria no quintal 

Para o empreendedor, mais do que o destino, o percurso realizado pode trazer muitos 

ganhos, com muita aprendizagem oferecida até mesmo por erros e acertos. E Priscila não deixou 

a vontade de empreender, como ela conta: “depois que o bar deu totalmente errado, fiquei 

somente no emprego; mas minha cabeça estava em alguma coisa. Eu não sabia o quê”. 

Em 2016, com as dívidas da tentativa anterior sob controle, veio a gravidez desejada. 

Priscila sempre contou com o apoio do marido para empreender. No período da gravidez e do 

nascimento do filho, não foi diferente, até mesmo na concepção da ideia da marmitaria No 

Quintal. A licença maternidade lhe deu o sossego de que precisava para repensar o 

empreendedorismo. A aprendizagem acumulada a ajudou muito na nova fase. 

Após o fim da licença maternidade, a ideia ainda passou por mais um ano de maturação. 

Ela pediu as contas na empresa de metalurgia e se lançou como empreendedora em tempo 

integral. Um desafio inicial foi saber como iniciar uma marmitaria possuindo apenas uma 

churrasqueira grande. Outro foi saber como investir em uma cozinha industrial sem a certeza 

de que daria certo. Iniciou com pequenas encomendas e a inclusão do frango assado e do 

churrasco no cardápio. Mas o sucesso foi tão rápido e grande que precisou de significativo 

investimento para montar uma pequena cozinha industrial.  

Logo pesquisou em grupos online de equipamentos de segunda mão, os grupos de 

“desapega”, e encontrou um buffet se desfazendo de vários itens a preço baixíssimo. Adquiriu 

algumas coisas, como pratos e copos, que nem sabia se usaria, visto que a ideia seria a entrega 

de marmitas. Mas a compra só poderia ser feita por kits, em que havia as panelas e outros itens 

de cozinha industrial que lhe interessavam e seriam caríssimos se comprados separadamente, 

principalmente se fossem novos. Ao compartilhar sua ideia com um tio empreendedor, 

descobriu também um restaurante que estava fechando e vendendo um freezer e um fogão 

industrial a preço baixo. As compras de equipamento de segunda mão foram o caminho para 

começar seu novo negócio com pouco investimento. 

A marmitaria começou suas atividades em 2018. O número de pedidos era tão grande que 

havia dias com parte dos clientes não atendida. No início, eram Priscilla, sua mãe (cozinheira), 

sua irmã (assistente de cozinha) e 2 motoboys a trabalharem. O crescimento exigiu a contratação 

de mais dois funcionários para atendimento dos pedidos recebidos por WhatsApp e no local. O 

sucesso foi crescente, como ela lembra: “Principalmente quarta-feira, que era dia de feijoada, 

não dávamos conta de tantos pedidos; eu recebia pedidos de feijoada para quarta a partir de 

segunda-feira; às vezes, chegava a quarta com a feijoada toda vendida”. 

Parecia um negócio maravilhoso e próspero. Muito trabalho, muitos pedidos, dinheiro 

entrando e saindo, aumento no número de funcionários. Porém, as contas não fechavam. Muito 

dinheiro saindo, mas pouco ficando. Em 2018, tudo parecia bem. Mas, a partir de 2020, veio a 

crise provocada pela pandemia de Coronavírus, o que fez o preço das matérias primas disparar. 

Priscila não queria subir o preço das marmitas para não deixar de ter a demanda que tinha. 

Porém, com o preço praticado, seria impossível o negócio sobreviver. Ela enfim sentiu que veio 



 

 

a hora de colocar tudo na ponta do lápis, todos os seus custos, desde as embalagens até os 

alimentos e pagamentos aos empregados. 

Fui atrás de cursos para pequenos empresários no ramo de restaurantes, o que abriu a 

minha mente. Em paralelo, o meu tio que tem um mercadinho me repassou o sistema 

dele que calcula desde os impostos sobre os produtos até os lucros. Foi aí que percebi 

que estávamos exaustos e vendendo muito, mas os custos estavam tão altos que o que 

entrava quase não pagava nossos custos. Fechei novamente, mesmo sob protestos dos 

clientes. 

 

Ela diminuiu aos poucos a capacidade produtiva, dispensando funcionários até o momento 

em que ficou apenas com sua mãe e o marido. Nesse momento, além da crise econômica 

instaurada, a saúde de sua mãe também ficou debilitada, impossibilitando que ficasse muitas 

horas em pé cozinhando. A marmitaria parou no fim de 2020. 

 

3- Do frango ao doce 

Priscila continuava firme em seu propósito: “Não quero mais trabalhar para os outros! Sou 

empreendedora.” Por alguns meses após o fechamento da marmitaria, refletiu no que seria 

interessante para seu novo momento como empreendedora. Considerando o estado de saúde da 

sua mãe e a sua condição como mãe de criança pequena, precisaria de algo que não desse tanto 

trabalho e que fosse do interesse da clientela de sua região. 

Ela já havia formado sua clientela, que sempre perguntava qual seria o próximo negócio, ao 

que ela respondia “Me aguardem, vem coisa boa por aí”. Era necessário pensar em algo que 

pudesse, de alguma maneira, aproveitar a estrutura que montou para os frangos e a marmitaria 

– afinal, ela já tinha equipamentos e conhecimentos parados, como relata: 

Um dia, caminhando para o supermercado perto de casa, me veio a ideia: “eu sou 

comerciante do setor alimentício; o que posso vender que não me custe tanto e me 

resulte algum lucro, sem precisar me matar tanto?” E pensei: “vou vender doces; já 

tenho o espaço, a carteira de clientes...” Sempre buscando mais conhecimento, assisti 

várias palestras nesse sentido, o que me inspirou muito. E decidi: “Show de Balas, 

esse será o nome”. 

Ao chegar em casa nesse dia, Priscila compartilhou a ideia com o marido, com uma 

concepção de não apenas vender doces, mas de contar uma história através dos doces. Iniciou-

se a partir daí a empresa Show de Balas. Não seria uma doceria comum, mas algo além, algo 

que fizesse com que pais e filhos pudessem retomar a comunicação, algo que trouxesse história 

e memória afetiva. Ela pesquisou as lojas de doces e variedades em sua região. Percebeu que 

os doces vendidos ali eram muito limitados a balas e chicletes. Quis ir além. 

Priscila tinha convicção que o seu ramo era o alimentício, visto que, desde a primeira 

ideia de empreender, sempre se interessou por alimentos. A restrição dos tipos de doce vendidos 

em sua foi vista como oportunidade. A experiência com rede de relações foi retomada. Esposa 

e marido passaram de comércio em comércio para conhecer quem eram os fornecedores, mas o 

medo da concorrência não deixava os lojistas passarem informações completas, recomendavam 

buscar as informações na internet. 

Como Priscila já tinha vários empreendedores na família, foi conversar com um tio que 



 

 

possuía um comércio em um município vizinho sobre como ele fez para encontrar melhores 

preços de fornecedores para ser competitivo no mercado. Foi um momento decisivo para a 

Show de Balas, como ela conta: 

Meu tio disse que passou exatamente pela mesma dificuldade de contatos com 

fornecedores e um dia, andando de trem, ele teve a sacada. Como as pessoas em trem 

conseguem vender tão barato? Não faz sentido. [...] Meu tio andou por todas as 

estações de trem para verificar os fornecedores. Foi aí que descobriu fornecedor mais 

baratos, que ficam sempre próximo das estações. E meu tio, sem medo, me passou 

todos os contatos e dicas. 

A rede de relação foi fundamental. O casal passou a comprar com esses fornecedores 

mais baratos para oferecer variedade e bom preço em seu bairro. A proposta da Show de Balas 

não era apenas vender doces, mas trazer memórias. A loja contava com salgadinhos vendidos a 

granel e doces antigos, como suspiro, maria mole, bananinha, etc. Oferecia também opções de 

salgados e cachorro-quente feitos em um fogão adaptado dentro do próprio salão. Aquele fogão 

industrial, comprado na época da marmitaria, foi desmontado e reinstalado dentro da estrutura 

da churrasqueira que assava frangos. O suporte do fogão se trasnformou em suporte para 

pacotes de 2 kg de salgadinhos. Os pratos foram usados para servir salgados e cachorro-quente. 

O freezer, que mantinham as carnes boas para consumo anteriormente, passaram a guardar 

sorvetes e picolés. 

A loja foi inaugurada em 2020. Os clientes mostraram seu apoio com comentários como: 

“Abriram outro empreendimento? Aí sim, não desistam não”. Logo no inicio das atividades, 

perceberam que o maior público da Show de Balas eram adultos, querendo resgatar memórias 

afetivas, seguido por crianças com curiosidade sobre o que era aquilo e como comprar um 

salgadinho gigante. A propota foi muito bem aceita pela comunidade no entorno. Pessoas de 

outros bairros ouviram falar da loja e a buscaram conhecer.  

Priscila conta mais: 

O nosso maior público são os adultos que vêm aqui falar “eu lembrei da minha 

infância por causa do salgadinho, por causa do suspiro, do doce de banana”. [...] Uma 

moça veio aqui e me disse: “Agora você pegou pesado”. [...] Essa moça, com os olhos 

cheios de lágrimas, comprou um suspiro rosa e um amarelo e se sentou à mesinha que 

oferecemos para relembrar o sabor da sua infancia. Depois disso, levou um de cada 

doce antigo para relembrar a infância.  

Ouvindo seus clientes, mas de modo criterioso agora, a Show de Balas vem se 

estabilizando no mercado. Há a curiosidade das crianças, segundo Priscila: 

As crianças chegam aqui na porta e veem aqueles pacotões de salgadinho vendido por 

gramas e perguntam: “Tia, como funciona isso?” Daí eu provoco um diálogo de pais 

e filhos explicando o funcionamento: “Olha, antigamente, quando a sua mãe estudava, 

todo mundo comprava salgadinho assim. Pergunta a sua mãe. Esses doces aqui eram 

muito vendidos quando ela era pequena.” 

O públicos-alvo da Show de balas, apesar de diferentes entre si, conversam entre si, 

como explica a empreendedora: “Hoje eu me sinto realizada, pois, além de estar feliz e tranquila 

no meu empreendimento, eu me vejo colaborando para o retorno do diálogo entre pais e filhos.” 

Será esse o último empreendimento de Priscila? Será que, com todas essas 

caracteristicas de bricolor, ela não usará esse empreendimento como início para o próximo? 



 

 

Notas de ensino 

 

DO LIXO AO LUXO: A CAÇA AO TESOURO DE UM 

EMPREENDEDOR BRICOLOR 
 

O caso da empreendedora Priscila, sua determinação e persistência aliados com a bricolagem 

empreendedora desde a abertura do seu primeiro empreendimento com os frangos assados “No 

Quintal” passando pela marmitaria e até a concepção da empresa Show de Balas, apresenta 

características importantes do processo de bricolagem empreendedora como a rejeição de 

limitações, a partir do momento que utiliza o seu próprio quintal como cozinha e restaurante, a 

coletânea e guarda de recursos (ou “tralha”) que poderão ser utilizados em momento oportuno, 

como a compra dos pratos e itens de restaurante e a conversão de uso de materiais para uma 

função a qual não era destinado anteriormente, como ocorreu com a churrasqueira e o fogão 

industrial.  

O foco principal desse caso é o desenvolvimento de uma história empreendedora por meio da 

bricolagem de Baker e Nelson (2005).  

Além do conceito de bricolagem empreendedora, este caso possibilita também estudos sobre 

empreendedorismo e características do empreendedor. 

 

1. Público-Alvo 

Alunos de pós-graduação na disciplina de empreendedorismo. 

 

2. Objetivos da Aprendizagem 

Este caso propicia discussão e clareza sobre o tema bricolagem empreendedora, 

especialmente para alunos de pós-graduação que estão explorando as teorias e conceituações 

sobre empreendedorismo e o processo de empreender. Ainda pode ser útil para empreendedores 

que podem verificar que aprender com o seu processo faz parte do processo de empreender, 

entendendo que a bricolagem empreendedora pode ser uma característica do empreendedor e 

que pode inclusive impulsionar novos empreendimentos.  

 

3. Dilema 

O comportamento bricolor de utilizar o que tem em mãos pode levá-lo a mudar sua atividade 

principal, ou mesmo variar os ramos de atividade. Você acredita que isso pode prejudicar os 

negócios? Ou a imagem do empreendedor? 

 

4. Questões para Análise e Discussão 

Essas questões podem ser propostas para preparação individual e trabalhadas nas discussões 

em grupo.  

 

1- A conhecer o caso de Priscila é possível identificar a bricolagem empreendedora em seu 

processo. Por que é possível afirmar que se trata de uma empreendedora bricolor? 

2- Considerando as três dimensões da bricolagem empreendedora, descreva situações em 

que foram utilizadas no caso. 



 

 

3- Você como empreendedor, como se comportaria nos três momentos do 

empreendimento? 

4- Em qual dos empreendimentos você acredita que ela poderia ter feito diferente para 

obter sucesso e como faria? 

5- Qual o próximo empreendimento sugeriria a ela levando em conta o conceito da 

bricolagem empreendedora? 

6- Como você visualiza a bricolagem empreendedora em relação ao enfrentamento de 

crises como a crise de Covid-19? 

 

5. Análise 

Para as questões propostas anteriormente e reflexão dos alunos da disciplina de 

empreendedorismo, os seguintes pontos podem ser considerados 

 

4.1.Conceituação 

Quando falamos sobre bricolagem, vem à mente algo que tenha a ver como recorte, 

artesanato, faça você mesmo etc., inclusive se realizarmos uma pesquisa aleatória com um 

mecanismo de busca da internet, veremos resultados nesse sentido mesmo. O que não deixa de 

estar relacionado com o conceito abordado, porém a bricolagem empreendedora vai além disso. 

A bricolagem empreendedora defendida por Baker e Nelson (2005) é baseada no 

conceito de Lévi-Strauss (1967) que consiste em fazer muito com pouco, a partir da realocação 

dos recursos que se tem em mãos. O conceito de bricolagem empreendedora contempla três 

dimensões: a rejeição de limitações, a coletânea e guarda de recursos (ou “tralhas” que poderão 

ser utilizados em momento oportuno e a conversão de uso de materiais para uma função a qual 

não era destinado anteriormente.  

Um exemplo interessante e muito ilustrativo da bricolagem empreendedora é citado no 

artigo de Baker e Nelson (2005), o exemplo do fazendeiro. Tim Grayson era um fazendeiro que 

tinha terras cruzadas por minas de carvão abandonadas. Os buracos existentes nas terras e a 

existência de metano era algo incomodo, visto que o metano é um gás de efeito estufa tóxico 

que envenena mineiros e persiste em minas abandonadas por gerações.  

Porém ao invés de aceitar que tinha terras ruins o fazendeiro rejeitando as limitações 

aproveitou o que parecia ser ruim por meio da aquisição de um gerador a diesel para queimar 

esse metano e gerar eletricidade, e usando interruptores recuperados vendia grande parte da 

energia para uma concessionaria local. Essa produção gerava calor residual, o qual ele utilizou 

para construir uma estufa de tomates hidropônicos regados por água aquecida pelo sistema de 

resfriamento do gerador. 

Mas não parou por aí, com a eletricidade sobressalente fora do horário de pico ele 

acendia lâmpadas especiais para ajudar no crescimento das plantas, a água usada para a 

produção dos tomates estava cheia de nutrientes, então, ele aproveitou essa água para criar 

tilápia. Os nutrientes advindos dos tomates eram bons para os peixes e s resíduos dos peixes era 

fertilizante para os tomates. Mas ainda sobrava metano, gás esse que ele vendia para uma 

empresa de gás natural. 

É possível observar que além de rejeitar as limitações, o fazendeiro utilizou as demais 

dimensões da bricolagem empreendedora, tendo recursos ou “tralhas” guardadas, como é o caso 



 

 

dos interruptores que recuperou para utilizar, e o aproveitamento de recursos para novos fins, 

que é possível ser observado em todo o exemplo. 

Por meio da bricolagem empreendedora é possível aproveitar as oportunidades 

visualizadas com o que se tem em mãos, o que é abordado no primeiro aspecto da bricolagem, 

esse empreendedor bricolor não aceita limites, ele trabalha com o que tem em mãos para propor 

soluções, que podem ser por vezes até fora de padrão. Ele deliberadamente desconsidera 

limitações de teorias existentes, ele busca testar as limitações recebidas e recombinar recursos 

para novos fins, de modo a aproveitar o que tinha em mãos e utilizando para diferentes 

aplicações, o que por vezes impulsiona inovações e novos serviços, que por vezes são 

desenvolvidos com recursos que estão disponíveis a um custo muito baixo ou de graça, muitas 

vezes porque outros os consideram inúteis ou abaixo do padrão. 

No estudo seminal de Baker e Nelson (2005), foi possível observar que o 

comportamento bricolor do empreendedor relaciona-se com a resposta das empresas aos 

mercados, considerando o período de escassez de recurso, sendo possível observar que os três 

aspectos juntos são responsáveis pela criação de um mecanismo poderoso para geração de ovas 

soluções. Os resultados deste estudo mostram enfaticamente que as empresas engajadas na 

bricolagem empreendedora geralmente criam algo do nada e que essa bricolagem é um motor 

que impulsiona a representação de ambientes de recursos para a empresa no que diz respeito ao 

seu comportamento e cultura. 

 Ao realizar uma busca pela palavra bricolagem nas principais bases de dados 

acadêmicos, é possível obter riqueza de resultados, visto que a bricolagem pode assumir 

contextos diferentes, entre eles a bricolagem social e a bricolagem empreendedora, que é 

comparada no artigo de Nelson e Lima, (2019), que aborda a efetuação, bricolagem e causação 

como resposta a um desastre natural. Nesse artigo os autores abordam nuances da bricolagem 

como social e como empreendedora.  

Considerando que esses conceitos podem se confundir entre si, vamos diferenciá-las 

aqui. Tanto na bricolagem social como empreendedora o aspecto que temos em comum é a 

condição de se fazer algo com o que se tem em mãos, percebendo o seu entorno, as necessidades 

das pessoas ou mesmo oportunidades que possam ser exploradas. 

A bricolagem social tem como seminal Di Domenico et al., (2010) que divide a 

bricolagem em cinco dimensões que são a recusa em aceitar limitações, improvisação, criação 

de valor social, envolvimento das partes interessadas e persuasão, duas dimensões a mais do 

que a bricolagem empreendedora, visto que adicionalmente às dimensões da bricolagem 

empreendedora são adicionados a criação de valor social, envolvimento das partes interessadas 

e persuasão, visto que estamos tratando nesse momento de tentativas de amenizar problemas 

sociais e que para isso as pessoas precisam enxergar esse valor social e se envolverem com a 

solução para leva-la adiante. 

Um exemplo da bricolagem social foi relatado por Nelson e Lima, (2019) que foi a 

reação e organização social dos moradores do Córrego D’Antas após o desastre ocorrido em 

2011, momento esse que demandou uma mobilização social grande, e que os líderes sociais 

foram se organizando de maneira não premeditada de modo a construir novas oportunidades e 

criação de valor social por meio da bricolagem nesse contexto de crise com objetivo comum de 

recuperar o local e sua economia. 

 Já a abordagem da bricolagem empreendedora não aborda diretamente as dimensões de 

criação de valor social, envolvimento das partes interessadas e persuasão. Visto que o foco do 

empreendedor não está em recuperar determinado local ou causa social. 



 

 

 Os estudos sobre bricolagem empreendedora iniciaram em 2005 por Baker e Nelson, 

esse momento foi um marco inicial para esses estudos em empreendedorismo. A bricolagem 

empreendedora ocorre em momentos e ambientes com restrição de recursos, por exemplo o 

ambiente como o ambiente da pequena empresa que já inicia com esta restrição (Davidsson et 

al., 2017), como visto no caso da Show de Balas, bem como em momentos de enfrentamento 

de crises como foi o caso da crise iniciada pela pandemia de Covid-19, inclusive autores 

Thorgren e Williams (2020), e Tsilika et al., (2020) sugerem que haja mais estudos que 

relacionem a bricolagem empreendedor com situação de crise. 

Situações de crise afetam fortemente as pequenas empresas porque reduzem ainda mais 

os seus recursos tão necessários e escassos, o que sugere a utilização da bricolagem para lidar 

com esses choques negativos (Tsilika et al., 2020). 

Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) iniciou as discussões 

sobre a formação de uma - Situação de Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional 

- em razão do surgimento de um novo coronavírus, na China, em dezembro do ano anterior. Em 

11 de março de 2020 presenciamos a declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) do 

novo coronavírus (Sars-CoV-2) como uma pandemia, sendo registrado no Brasil, o primeiro 

caso em 26 de fevereiro de 2020 (BRASIL. Ministério da Saúde, 2021). 

Com a confirmação da pandemia, e suas consequências a economia, as empresas de 

pequeno e médio porte (PME) passaram então a agir, algumas com adiamento de investimentos, 

redução de custos trabalhistas e despesas em alguns casos, parcelamento de impostos, 

negociação e contratos etc. (Thorgren & Williams, 2020). 

E assim, as empresas e empreendedores prosseguiram. Como pode-se observar, os 

estudos sobre bricolagem empreendedora estão em crescimento, porém ainda há necessidade 

de mostrar a sua aplicação prática, incluindo trabalhos de campo como este, essa necessidade é 

destacada por Tsilika et al., (2020) que ressaltam que ainda há pouca evidência empírica sobre 

o que realmente acontece em relação á bricolagem em tempos e crise nas pequenas empresas e 

é nesse contexto que esse caso se enquadra. 

 

6. Considerações da Show de Balas 

 

É possível identificarmos Priscila como uma empreendedora bricolor, desde o momento das 

vendas do frango assado, em que aprendeu a desossar frangos pela internet, construção da 

churrasqueira de parede no quintal, passando pelo momento do restaurante em que adquiriu os 

itens a um preço baixo, itens que nem mesmo sabia se utilizaria no momento, mas que poderiam 

ser uteis. Depois, quando utiliza os pés do fogão como suporte para sacos de salgadinho também 

demonstrou esse comportamento. 

Ao considerarmos as três dimensões da bricolagem empreendedora, pode-se ver o virar-se 

com o que se tem em mãos em vários momentos da história de Priscila, que transforma itens 

que seriam até mesmo lixo, dando novos significados e utilidades para eles e a guarda de 

recursos ou “tralhas” que não sabia se seria útil, e alguns ainda nem foram, mas permanecem 

lá, pois podem ser necessários ou mesmo reutilizados para novas finalidades em outro 

momento. 

O comportamento de Priscila sempre foi rejeitando as limitações em busca de realizar o seu 

propósito de empreender, aproveitando os seus erros para identificar novas oportunidades. Ser 

empreendedora em momento de crise foi ainda mais desafiador, mas não fez com que seu 

propósito de empreender se perdesse. 
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Resumo: O presente caso de ensino tem o objetivo de demonstrar que o planejamento de 
marketing é importante para o sucesso de uma auto center. Por meio dele, os consumidores 
poderão conhecer melhor os produtos e serviços prestados como um todo. Desta forma, o 
planejamento de marketing irá auxiliar na conquista de novos compradores, na fidelização dos 
clientes, na alavancagem das vendas, e no aumento da lucratividade. Para alcançar este objetivo, 
analisou-se 7 lojas de uma auto center e mecânica localizadas em seis cidades do norte de Santa 
Catarina, visando refletir como o planejamento, as estratégias de marketing, o 
empreendedorismo, a inovação e as mudanças influenciam nesse tipo se seguimento. Com alto 
padrão de excelência nos serviços prestados, aliados a evolução tecnológica e treinamento 
periódico, a empresa se caracteriza por forte dedicação, visando sempre a segurança e satisfação 
dos clientes atendidos. 
 
Palavras-chave: caso de ensino. Empreendedorismo feminino. Planejamento de marketing. 
Consultoria universitária. 
 
1 O REFLEXO NO ESPELHO... 
 
 Cleusa estava preocupada com a atual situação da sua empresa. Como proprietária da 
Asservan, começou a lembrar da sua trajetória, desde a sua primeira oportunidade de emprego 
como faxineira, o início da sua vida acadêmica, o gerenciamento de uma oficina mecânica, 
ambiente majoritariamente masculino, até o passo decisivo em abrir o seu próprio negócio e 
tudo o que tinha passado até ali, pois nem tudo saiu como havia planejado.  

Apesar de ter experiencia na área e possuir conhecimentos financeiros, o improvável 
tornou-se corriqueiro na Center Car. Para tentar resolver estes problemas, Cleusa convocou uma 
reunião com as equipes de gerentes das diversas filiais para a primeira hora de 2ª feira, visando 
fazer um diagnóstico mais preciso da situação e tentar levantar as possíveis soluções 
apresentada na última reunião com a equipe de marketing. 
 Apesar de ser domingo, resolveu enviar um e-mail para a equipe: 
 
Estimados gestores,  

Sei que hoje é domingo, mas estou muito preocupada com a situação da Asservan, 
principalmente com as questões levantadas na última reunião: a perda de clientes; queda no 
faturamento; e saída de profissionais especializados. Solicito que para cada problema levantado, 
seja proposto uma solução, mesmo que seja absurda, precisamos pensar em todas as 
possibilidades. 

Desejo bom domingo a todos e até amanhã. 



 

 

Cleusa da Asservan 
 
 Mas os pensamentos sobre a situação da Asservan eram recorrentes, e Cleusa já sabia 
que seu dia seria longo. Pôs-se a fazer o exercício proposto aos gestores, refletindo sobre o que 
teria levado a organização chegar a este ponto.  
 
2 ERA UMA VEZ... 

 
Cleusa, quando criança era uma menina ativa e curiosa, nasceu no interior do Paraná e 

sempre teve a necessidade de conhecer e aprender. Após terminar os estudos do ensino 
fundamental, buscou uma cidade que fosse maior e com mais oportunidades de estudos e 
emprego, e decidiu se mudar para a cidade de Jaraguá do Sul/SC. Seu primeiro emprego na 
cidade foi como faxineira. Após muitos anos de trabalho decidiu que era hora de fazer a 
graduação, e optou pelo curso de Ciências Contábeis. Após a formatura, foi estagiária contábil 
numa empresa de serviços automotivos, área que sempre despertou seu interesse, desde que 
ajudou o irmão mais velho a consertar o carrinho de rolimã. 

Dedicada e competente, ocupou vários cargos na organização e depois de 4 anos, 
começou a gerenciar uma rede de oficina mecânica e auto center localizada nas cidades de 
Jaraguá do Sul, com filiais na região do Vale do Itajaí e norte de Santa Catarina. Com a 
experiencia adquirida e várias oportunidades batendo a sua porta, percebeu que era hora de 
abrir a sua própria oficina mecânica e auto center. Dentre os seus principais objetivos do novo 
empreendimento, visava oferecer produtos e serviços com excelência e buscar conhecimento, 
além de fazer a diferença na vida das pessoas, tanto seus clientes como os colaboradores. Uma 
das características principais da gestora é a dedicação, busca de novas ideias, criação de uma 
rede de apoio aos funcionários, principalmente nas suas dificuldades, bem como ajudá-los a 
crescer profissionalmente. 

Depois de ter iniciado o negócio, ela chega na empresa, e Carlos, seu chefe de oficina, 
estava cabisbaixo e já percebeu que alguma coisa tinha acontecido e chamou-o para conversar 
na sua sala: 

- Carlos, venha aqui, quero conversar contigo - disse Cleusa ao telefone. 
- Sim, já vou Cleusa, deixa eu só fechar o orçamento de um cliente, disse ele. 
- Ok! Estou no aguardo - disse ela, pensativa, observando o trabalho de Carlos. 
Minutos depois chega Carlos, e ela pergunta: 
- Carlos, somos amigos a bastante tempo, e percebi que hoje você não está muito bem. 

Aconteceu alguma coisa? Como posso te ajudar? 
- Oh Cleusa, a senhora me conhece mesmo... Mas não sei devo falar.... 
- Fale sim - disse ela. 
- Estamos precisando atualizar nosso pessoal, principalmente os mais novos, e treiná-

los. Além disso, criar novas prospecções junto aos clientes, tanto os atuais quanto os novos 
clientes que ainda teremos - disse Carlos. 

- Mas é claro, recebo muitos materiais sobre treinamento nas mais diversas áreas. Sabe 
que este sempre foi o nosso foco aqui na empresa, inovando na área de mecânica, atendimento 
ao cliente, pós-vendas e claro, marketing digital. Como seu principal meio de atrair novos 
clientes e ser reconhecido como a melhor auto center e mecânica na região através desses 
meios digitais, este é o meu papel como empresária e empreendedora, buscar sempre o melhor 
para todos - salienta Cleusa. 



 

 

- Eu sei disso, mas teremos dinheiro para atender tantas necessidades? - pergunta Carlos. 
- Precisamos fazer um planejamento, e com certeza, poderemos atender as necessidades 

dos nossos colaboradores, claro que não poderemos fazer tudo de uma vez, mas bem-
organizado, conseguiremos sim - afirmou ela. 

E assim foi feito, os treinamentos foram realizados, Carlos viu a necessidade de 
realocação de pessoas com base nas novas competências, contratação de novos colaboradores 
e assim a empresa cresceu.  

Com o passar do tempo e com a visão empreendedora do novo diretor Carlos, a empresa 
expandiu seus negócios. Agregando serviços que eram muito solicitados pelos clientes, tais 
como: suspensão, geometria 3D e vendas de pneus agrícolas, entre outros. A oficina é 
considerada uma referência no setor de auto centers, especializada em pneus nacionais e 
importados e acessórios automotivos de qualidade, preço competitivo e alto desempenho para 
veículos de passeio, como: automóveis, vans e caminhonetes.  

Em crescimento permanente desde a sua fundação, hoje a empresa conta com sete 
pontos de atendimento, o que lhe rendeu uma parceria de peso com importante marca de pneus. 
Entre seus objetivos, a empresa busca sempre oferecer aos clientes alguns benefícios, tais como: 
pneus com qualidade superior, alta performance e garantia estendida, sendo uma das principais 
vantagens oferecidas possibilitar a troca do pneu por um novo, em casos que não seja possível 
o reparo. 

Mas nem tudo são flores... a empresa cresceu muito e o espírito inicial da 
empreendedora se perdeu no meio do caminho da expansão. Assim, muitos problemas 
começaram a surgir.... 

 
3 E AGORA.... 

 
As organizações têm desafios diários para manter a competitividade no mercado, seja 

pela estabilidade econômica, a concorrência, e a credibilidade junto aos clientes e fornecedores. 
Sendo a credibilidade, um dos maiores problemas que a empresa enfrentou, afetando assim, a 
sua imagem.  
 Os problemas com a credibilidade por conta de antigos gestores e funcionários quase 
levaram a organização à falência. Após algumas demissões estratégicas, a nova equipe diretiva 
levantou problemas referente a: atendimento, vendas de produtos e serviços desnecessários, e 
danificação proposital de peças nos carros deixados para conserto, com o objetivo de gerar mais 
vendas. Apesar de não serem apoiadas por alguns gestores, essas ações tornaram-se uma prática 
recorrente nas diversas oficinas do grupo, e com o tempo, esses acontecimentos começaram a 
gerar má reputação a toda a rede, fazendo com que muitos clientes trocassem de oficina, 
procurando a concorrência. 

Após algumas providencias iniciais, foram feitas várias reuniões com funcionários e 
gestores para que se adequassem aos padrões da empresa, tendo como prioridades: as 
necessidades dos clientes e o bom atendimento. Dessa forma, a empresa iniciou um processo 
de recuperação, conquistando novos clientes, reconquistando assim alguns consumidores, 
entretanto, a má fama ainda não foi esquecida pelos clientes e consumidores. 
 O planejamento estratégico (PE) realizado em 2019, definiu missão, visão e valores 
novos na tentativa de melhorar a imagem da empresa. Assim, para desenvolver o planejamento 
de marketing a empresa estabeleceu como missão “atender e orientar com excelência as 
necessidades dos clientes no segmento de pneus, acessórios e serviços automotivos.” Sua visão 



 

 

foi constituída em três partes: “ser reconhecida como a melhor empresa do segmento 
automotivo no estado de Santa Catarina; desenvolver projetos inovadores melhorando sempre 
a qualidade dos serviços; e estar comprometida com questões socioambientais”. Em relação aos 
valores que norteiam as práticas cotidianas estão: a busca permanentemente pela satisfação dos 
clientes; interesse constante em novidades e soluções do segmento de autopeças; ética 
profissional e responsável; preocupação com o patrimônio da organização; e empenho pela 
saúde financeira e boa credibilidade da empresa. 

Com base na PE, foi desenvolvido pelos gestores e colaboradores, a análise dos 
ambientes interno e externo da empresa (análise SWOT), onde definiu-se seus pontos fortes, 
fracos, as oportunidades e as ameaças, como segue no Quadro 1. 

 
Quadro 1: Análise de SWOT de uma auto center e mecânica 
PONTOS FORTES 
- Boa localização; 
- Preços acessíveis; 
- Parcelamentos sem juros; 
- Equipamento atualizados; 
- Constante treinamento aos prestadores de 
serviços; 
- Forte investimento em marketing; 
- Benefícios como: cartão revisão e cartão 
troca de óleo. 

PONTOS FRACOS 
- Pouca credibilidade; 
-Falta de colaboração de alguns 
funcionários; 
- Rotatividade de funcionários constante. 

OPORTUNIDADES 
- Proximidade com o cliente; 
- Crescimento constante de consertos em 
automóveis;  
- Facilidade em financiamento. 

AMEAÇAS 
- Alta concorrência; 
- Aumento no uso de transporte público e 
aplicativos de viagem; 
- Inadimplência;  
- Pouca mão de obra qualificada. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 
 

Com base na análise dos dados e informações, a equipe conseguiu verificar os pontos 
forte e fracos, as oportunidades e as ameaças. Dentre os pontos fortes estão: a boa localização, 
os preços e o parcelamento sem juros no cartão e no crediário próprio, o que é um diferencial 
em relação aos concorrentes. Também pode-se destacar o investimento em marketing e os 
benefícios para o cliente como: o cartão revisão e o cartão de troca de óleo. Os cartões foram 
criados com o objetivo de fidelizar e oferecer alguns serviços gratuitos para clientes durante o 
ano. Também foi desenvolvido treinamento constante aos funcionários e abolida a meta de 
vendas individual, a principal queixa dos consumidores. Este foi um quesito elogiado pelos 
clientes, que passaram a trocar somente as peças necessárias quando fazem a revisão do carro.  

No que se refere aos pontos fracos, pode-se citar a falta de credibilidade gerada pela 
forma de gestão praticada até 2017. A empresa perdeu muitos clientes antigos e os novos não 
eram fidelizados devido ao histórico de gestão. Outro fator a ser considerado é a rotatividade 
de funcionários, o que prejudica em muito a empresa e impossibilita a formação de uma equipe 
unida e bem estruturada. Também existem alguns problemas junto aos funcionários que vem 
de outras organizações, pois estes têm dificuldade para se adaptar ao modo de trabalho da 
empresa. 



 

 

Ao analisar o ambiente externo da empresa, pode-se destacar algumas oportunidades, 
como por exemplo a proximidade com o cliente. Tendo em vista que há várias lojas espalhadas 
pela região do norte de Santa Catarina. Também se destacam os financiamentos oferecidos por 
bancos e instituições para realizar serviços mais complexos na loja.  

A maior ameaça é a alta concorrência. Por esse motivo, muitas vezes a empresa reduz 
seus preços para próximo do valor de custo. Isso faz com que cortes e reajustes de gastos 
interfiram no trabalho e na satisfação dos funcionários. Outra ameaça é a inadimplência que 
atinge todas as lojas da rede.  

Para atrair mais clientes, foram definidas algumas estratégias, a saber: Aumentar a 
divulgação da marca, através dos meios digitais, rádios, outdoor, entre outros; aumentar o 
número de clientes em até 15% até final de 2020 em relação à 2019; e mudar a imagem da 
empresa. Para implementar as estratégias, foi desenvolvida uma análise do mix de marketing. 
Ou 4P’s (produto, preço, praça e promoção).                 

Em relação aos produtos o principal foco da empresa é a venda de pneus e serviços de 
revisão e reparos, tais como: suspensão, geometria, balanceamento câmbio manual e hidráulico, 
injeção eletrônica, sistemas de freios, trocas de óleo e filtros. E por se tratar de uma auto center, 
os produtos são vendidos juntamente com o serviço prestado. Desde agosto de 2019, a empresa 
está trabalhando com pneus agrícolas, pois há um número considerável de agricultores na 
região.  

Os preços são compatíveis com os valores dos concorrentes, mas ainda são superiores 
aos dos pneus nacionais, por exemplo. Essa desvantagem é trabalhada pela empresa fornecendo 
descontos de até 50% no valor do serviço em determinados dias da semana. Esse programa é 
chamado de Agenda de Descontos. Junto, ainda têm os cartões fidelidade chamados: Cartão 
Revisão e Cartão Troca de Óleo, que proporciona ao cliente alguns serviços gratuitos. Em 
relação aos pneus agrícolas, existe a possibilidade de o cliente pagar o produto/serviço após a 
safra. 

A praça é um ponto positivo na empresa. Essa tem boa localização, as unidades situam-
se junto a regiões com grande circulação de veículos. Outro diferencial, é comodidade da sala 
de espera com sinal de wi-fi liberado, onde o cliente precisa fazer um check-in no Facebook. 
Isso gera visibilidade para a empresa nas redes sociais.  

A empresa investe em promoção, por meio de planejamento mensal de campanhas com 
o objetivo de melhorar a atração de clientes e a imagem da empresa. As campanhas são 
elaboradas conforme o mês e as datas comemorativas, como por exemplo: férias, natal, páscoa, 
festa junina, dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, aniversário da empresa, feriados 
prolongados, entre outros. 

 
4 NEM TUDO SÃO FLORES.... 
 
 Diante  dos problemas enfrentados pela organização, D. Cleusa encomendou uma 
pesquisa de mercado junto aos clientes da Asservan com a Empresa Junior Acerta, consultoria 
universitária na empresa júnior da universidade Alfa & Beta, que ela conheceu durante seu 
curso superior, sendo assim, sabia quais os serviços que ofereciam.  

No caso da Asservan, ela queria verificar qual a real situação da empresa junto ao seu 
público, clientes e potenciais clientes. Na mesma semana, ela ligou para Paulo, diretor de 
Marketing da Acerta, e lhe explicou o que precisava.  



 

 

 A Acerta, por meio de seus membros aceitaram o desafio e iniciaram o projeto de 
pesquisa de mercado: conversaram com a equipe da Asservan, identificaram as estratégias de 
marketing, mapearam a pesquisa e iniciaram a aplicação de questionário juntos ao público alvo 
da empresa. Após a realização das etapas da pesquisa, elaboraram o relatório e marcaram uma 
reunião para apresentação dos resultados. 

No dia marcado, reuniram-se todos os gestores das oficinas, matriz e filiais com a equipe 
da Acerta, por meio do coordenador da pesquisa, Paulo, que agradeceu a todos pelo convite e 
principalmente pelo apoio na realização da pesquisa. Paulo comentou: 

- Como nos informaram, a empresa já vem de um crescimento ao longo destes últimos 
3 anos, e foi definido em PE anterior que o orçamento de marketing para atrair novos clientes, 
seria 50% maior em relação ao ano de 2018, divididos em: propagandas de rádio (60%), em 
mídia externa como eventos e parcerias que divulguem a empresa (20%) e dividiu-se em 
endomarketing e mídia impressa (20%). Em relação as rádios, houve investimentos em 5 rádios 
locais, porém uma delas não gerou resultados significativos.  

E Paulo continua: 
- Além disso, os clientes foram convidados a avaliarem o serviço prestado através de 

feedbacks sendo as coletas de dados durante todo o mês de outubro de 2019. No período que 
que foi realizada a pesquisa, 373 clientes responderam à pesquisa proposta. As respostas foram 
obtidas por meio de um tablet deixado no caixa em todas as lojas da rede. Foram utilizadas 03 
perguntas, a fim de entender melhor a satisfação com o atendimento, os preços e como conheceu 
a empresa.  

Carlos, um dos maiores apoiadores desta pesquisa, animado perguntou: 
- E quais foram os resultados? Como os clientes nos avaliaram? 
Paulo iniciou a apresentação, com os resultados:  
- Os resultados foram bastante positivos, em relação ao atendimento: a maioria 

respondeu que é excelente e bom, em torno de 85%, e outros 15 % divididos em regular/ruim 
ou péssimo em relação ao atendimento e continuou... 

- Podemos observar aqui que os clientes consideraram que a empresa tem um bom 
desempenho no atendimento, destacando-se o tratamento gentil dos funcionários com o público.  

Cleusa ficou animada: 
- Nossa equipe é muito boa mesmo, todos sempre muito educados e gentis. Estou 

orgulhosa de todos. Mas, precisamos que o cliente saia encantado com a nossa organização... 
Falta ainda conquistar os 15%. 

- Entretanto D. Cleusa e prezados Gestores, dentre as críticas estão: a demora no 
atendimento por telefone e a falta de explicação técnica sobre os serviços prestados - apresentou 
Paulo. 

Sergio, gestor de uma das oficinas, que não tinha ainda se manifestado, falou: 
- Mas tem clientes que você explica e mesmo assim não entendem, eu que não entendo 

agora - retrucou ele. 
- Concordo com o senhor, mas foi uma crítica que levantamos na pesquisa e deve ser 

levada em consideração, pois neste tipo de comentário a empresa terá muitas oportunidades de 
ajustar o seu atendimento à expectativa do cliente - disse Paulo. 

- Vamos nos atentar a isso Laura, será uma questão a ser discutida em momento 
oportuno - salientou Cleusa. 

- Obrigado D. Cleusa - disse Paulo, e continuou - no que se refere aos preços cobrados 
pelas oficinas, perguntamos aos clientes em relação aos produtos e serviços oferecidos. A 



 

 

maioria dos clientes considerou como bom (65%), entretanto, em torno 35% consideraram 
como regular e/ou ruim.  No que se refere aos preços, os clientes acham adequado, sendo que 
podemos destacar que o principal comentário foi em relação a qualidade do produto ofertado e 
a rápida resolução do problema. Entretanto, dentre os comentários dos clientes, consideram o 
preço ruim, pois muitos argumentam que no mercado de oficinas existem ofertas mais atraentes, 
seja onde a Asservan tem loja ou nos municípios vizinhos. 

- Então, precisamos avaliar nossas planilhas de custos e reavaliar nossa política de 
preços, você pode se encarregar disso Marcos, já que você é da área administrativa - completou 
Cleusa. 

- Com certeza D. Cleusa, já começamos a mexer nisso ainda esta semana - disse Marcos. 
Paulo continua: 
- Vamos para o próximo ponto. Em relação a como os clientes conheceram a empresa, 

ficou muito pulverizado: 25% dos clientes afirmaram ter encontrado site de busca Google, 20% 
receberam informações pelo WhatsApp, 12% pelas rádios da região, 9% pela página no 
Facebook, 2% pelo perfil do Instagram e 32% responderam por outros meios: indicação, 
panfletagem, outdoor, familiares e fachada da loja. 

- Então os investimentos em marketing deram resultados? - perguntou Cleusa. 
- Mais ou menos, porque ainda de acordo com a pesquisa, as estratégias adotadas não 

atenderam às expectativas principalmente dos gestores e algo precisa ser feito com urgência, 
pois o nosso maior investimento foi em rádio e somente 12% dos clientes apontaram este tipo 
de mídia - disse Carlos. 

- Bem, precisamos conversar com a equipe a partir dos resultados apresentados e ajustar 
algumas estratégias. Vamos marcar uma reunião, no final de semana vou fazer uma reflexão 
acerca do que foi apresentado aqui pelo Sr. Paulo, e entro em contato para informar o dia e 
local. Certo? - disse Cleusa. Os gestores concordaram. 

Entretanto, Cleusa não ficou satisfeita com os resultados apresentados e no sábado pela 
manhã, como era de costume, sempre fazia visita a uma das oficinas da empresa, mas diante da 
situação, Cleusa foi na oficina de Carlos e após cumprimentarem-se, conversaram. 

- Minha cabeça está fervendo desde a nossa reunião com o Paulo, e estou muito 
preocupada com a nossa situação - disse ela. 

- Vamos para a sala de reuniões, onde conversaremos sem interrupção - disse Carlos. 
Cleusa e Carlos conversaram longamente sobre a situação atual da empresa, e ela viu a 

necessidade de ampliar a discussão com todos os gestores, e marcar uma reunião com urgência, 
pois o relatório apresentado pela equipe de marketing, a preocupava.  
 
5 ESPELHO, ESPELHO MEU.... 

 
Ao final daquela intensa semana, Cleusa continuava preocupada com o planejamento, 

as estratégias de marketing e as mudanças na empresa, pois os resultados não saíram como ela 
esperava. O que a empresa precisa? A mudança já havia começado, no entanto, por conta dos 
problemas enfrentados nos últimos tempos, muitos clientes haviam migrado para a 
concorrência. E agora? Como fazer com que os clientes voltem a utilizar os produtos e serviços 
da Asservan? Fechar filiais? Demitir mais pessoas? Aumentar o investimento em capacitação e 
marketing? O que fazer? 

 
6 NOTAS DE ENSINO 



 

 

 
6.1 RESUMO 
 

O presente caso de ensino aborda o empreendedorismo feminino, marketing e seus 
desdobramentos numa empresa comercial diante de um mercado em crescimento. Propõe-se de 
acordo com a realidade da empresa, refletir acerca de fundamentos teóricos sobre os temas 
chave.  

A metodologia foi desenvolvida por meio de pesquisa de campo, com entrevista com a 
empreendedora, observação in loco e questionários com os clientes e consumidores, com o 
objetivo de conhecer os produtos e serviços prestados na empresa. Foram analisadas 7 lojas de 
uma auto center e mecânica localizadas em cidades do norte de Santa Catarina, acerca do 
conhecimento das estratégias de marketing, o empreendedorismo, a inovação e as mudanças 
que influenciam esse tipo de seguimento.  
 
6.2 FONTES E MÉTODOS DE COLETA  

 
O presente caso de ensino teve como fonte uma situação real, numa rede de oficinas 

localizadas no estado de Santa Catarina. Os personagens são reais e tiveram os nomes alterados 
para preservar o anonimato dos mesmos. A coleta de dados para elaboração do caso de ensino 
foi realizada em duas etapas: por meio de uma entrevista não estruturada com o dono da 
empresa e por meio da aplicação de um questionário fechado junto aos clientes. A entrevista 
teve duração de uma hora e vinte minutos, foi realizada no final do mês de setembro de 2019 e 
foi utilizada para entender a atuação da empresa em relação ao planejamento de marketing nos 
últimos anos. O questionário foi desenvolvido junto aos clientes nas sete unidades da empresa 
com o objetivo de entender a percepção sobre atendimento, preços e como conheceram a 
empresa.  
 
6.3 DISCIPLINAS SUGERIDAS PARA USO DO CASO  
 
 Recomenda-se que o presente caso de ensino seja utilizado nas disciplinas que envolvam 
marketing, gestão mercadológica e empreendedorismo, voltados para cursos de graduação e/ou 
cursos de especialização/MBA, que tratam do tema.  
 
6.4 OBJETIVOS PEDAGÓGICOS  
 

A proposta é fazer com que os alunos se coloquem na posição de gestores de uma 
empresa para desenvolverem soluções, e estratégias de marketing que possam auxiliar na 
conquista e fidelização de clientes.  

A partir da análise e discussão do caso de ensino da empresa Asservan, busca-se 
refletir e atingir os seguintes objetivos de aprendizagem: 

 a) identificar as características do empreendedorismo feminino em organizações de 
pequeno e médio porte; 

b) compreender como as decisões relativas ao planejamento de marketing podem 
promover uma mudança de imagem organizacional junto aos consumidores;  

c) analisar as dificuldades nas empresas frente às mudanças no planejamento de 
marketing organizacional;  



 

 

d) discutir como empresas que não nasceram na era digital podem se adequar a essa 
realidade, bem como os desafios impostos por esta migração;  

e) compreender os desafios impostos pelo mercado na conquista de clientes 
conquistados por meio de marketing digital e marketing tradicional; 

f) compreender como o trabalho de consultoria universitária pode contribuir para a 
melhoria na gestão de organizações de pequeno e médio porte. 
 
6.5 RELEVÂNCIA DO CASO 
 

Compreender as situações de empresas que não nasceram na era digital e desejam se 
adequar-se -a ela é essencial para a formação de gestores e administradores devido aos desafios 
impostos pelo mercado que prima pela versatilidade das práticas empresariais. A empresa 
analisada que conta com mais de 15 anos no mercado, representa muitas organizações que 
buscam manter e conquistar novos clientes e enfrentam dificuldades de organizar seu 
planejamento de marketing e decidir em quais ações investir para aumentar sua participação no 
mercado. Habilitar estudantes para a solução de problemas comuns ao mercado faz com que se 
compreenda a importância de um bom planejamento de marketing, sua relação com o 
planejamento estratégico e as possibilidades de investimentos em marketing tradicional e 
digital. Além de possibilitar uma reflexão acerca da mudança de imagem da empresa junto aos 
clientes. 

A ideia é que se compreenda os pontos fortes e fracos da empresa por meio da análise 
SWOT e da análise do mix de marketing da empresa. Na sequência, desenvolvem-se reflexões 
acerca dos resultados do diagnóstico e, também são fornecidas possibilidades para que as 
estratégias de marketing sejam modificadas para acolher e fidelizar os novos clientes. Por fim, 
destaca-se a escolha de estratégias e planejamento de marketing, buscando que o estudante 
reflita sobre o desenvolvimento de ações de marketing. Dessa forma, o estudante torna-se capaz 
de construir o conhecimento a partir de uma perspectiva prática e integrada. 
 
6.6 TÓPICOS PEDAGÓGICOS  
 

Sugere-se, como organização da aplicação do caso de ensino, a seguinte estrutura:  
a) leitura e análise individual do caso antes da aula. 
b) divisão da turma em pequenos grupos para análise e discussão do caso e das questões 

propostas (sugestão de tempo: 50 minutos). 
c) apresentação das análises dos grupos por meio de painéis ou ainda, desenvolvimento 

de apresentações de slides (sugestão de tempo: 50 minutos). 
d) discussão das análises desenvolvidas com a turma, mediada pelo professor (sugestão 

do tempo: 20 minutos) 
e) encerramento da discussão com a escolha de uma equipe, por meio de votação, para 

eleger a equipe que contratariam, caso fossem o dono da empresa para desenvolver 
as ações de marketing (sugestão do tempo: 20 minutos). 

 
6.7 PLANO DE CLASSE SUGERIDO  
 



 

 

Recomenda-se leitura prévia acerca dos temas: mudança organizacional, 
empreendedorismo, empreendedorismo feminino e inovação, planejamento de marketing 
tradicional e digital, bem como estratégias organizacionais.  

Recomenda-se ainda, a leitura dos seguintes artigos: 
 

a) KIELING, A. P.; HOFFMANN, E. M.; BOEING, R. Abocanhando o mercado: o caso 
da Rock Hamburgueria. Administração: Ensino e Pesquisa, v. 18, n. 1, p. 153-186, 1 
jan. 2017. http://dx.doi.org/10.13058/raep.2017.v18n1.471  

b) ALPERSTEDT, G. D.; FERREIRA, J. B; SERAFIM, M. C. Empreendedorismo 
feminino: dificuldades relatas em histórias de vida. Revista de Ciências da 
Administração, vol. 16, núm. 40, pp. 221-234, 2014. http://dx.doi.org/10.5007/2175-
8077.2014v16n40p221 

c) TOLEDO, L. A.; CAMPOMAR, M. C.; TOLEDO, G. L. Planejamento de marketing e 
confecção do plano de marketing: uma análise crítica. Organizações & Sociedade., v. 
13, n. 37, pp. 47-68, 2006. https://doi.org/10.1590/S1984-92302006000200003  

 
O momento indicado para a utilização deste caso de ensino durante a aula é em seu ponto 

intermediário/final. Para tanto, os alunos necessitarão tomar decisões estratégicas a partir dos 
conceitos estudados. Sugere-se a estrutura de apresentação que poderá seguir os passos 
descritos no Quadro 1, com uma estimativa de 3 horas de duração. 

 
Quadro 1 – sugestão de aplicação do caso 

Leitura previa de artigos  

Apresentação do caso de ensino e discussão de 
maneira geral das possibilidades para a análise 
do caso 

1 h 

Discussão do caso de ensino em pequenos 
grupos, sugere-se no máximo 5 alunos  1 h 

Discussão do caso de ensino em plenária  1 h 
Fonte: Autores (2019) 

 
6.8 ANÁLISE DO CASO E QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 
 

O presente trabalho é um caso de ensino e busca fazer uma análise sobre o planejamento 
de marketing de uma empresa que presta serviços na área de mecânica e autocenter. Busca-se 
assim, que após a leitura do caso de ensino, os alunos reflitam sobre a situação da empresa e 
consiga tomar decisões que articule conhecimentos teóricos e a práticas vivenciadas nas 
organizações (ALBERTON & SILVA, 2018). 
 As questões foram desenvolvidas para estimular a reflexão dos alunos e desafiá-los a 
analisarem como melhorar a imagem da empresa por meio da criação de um plano de marketing 
focado em ideias práticas. Os questionamentos foram estruturados para que o estudante, 
primeiramente, observe como a empresa realiza o diagnóstico de suas ações de marketing 
anteriores. Assim, são sugeridas as seguintes questões para reflexão e resolução do caso: 
 



 

 

6.8.1 O que é plano de marketing? Quais estratégias de marketing tradicional e digital 
que podem ser usadas para atração e fidelização de clientes?  
 

O plano de marketing contempla as ações estratégicas a serem executadas para atender 
as necessidades do mercado em que a organização está inserida. Para isso, é importante 
conhecer o cliente, seu contexto, necessidades, características e preferencias. Assim, o 
desenvolvimento de um diagnóstico da área de atuação possibilita a criação de ações e 
estratégias mais assertivas para atingir os clientes (Mosquera, 2019; Kotler, 1980).  

O plano de marketing deve considerar a história da empresa, as principais metas e 
recomendações para o período desejado, análise da situação atual, apresentando antecedentes 
relevantes quanto ao marketing da empresa, pesquisa de satisfação com os clientes e as 
estratégias de marketing (KOTLER & KELLER, 2019) 

Deve-se elaborar um plano considerando a análise SWOT e a análise dos 4P’s (preço, 
praça, produto e promoção). Tais informações auxiliam o planejamento de estratégias de 
marketing e ajustam tempos e custos, planejam indicadores e formas de acompanhá-los 
(KOTLER & KELLER, 2019). Assim, a Figura 1, resume o desenvolvimento de um plano de 
marketing e pontua os principais momentos de seu desenvolvimento.    

O marketing tradicional tem foco em comunicação corporativa, nas relações públicas 
e foca-se no relacionamento com o consumidor  por meio de publicidade e propaganda e 
estabelecimento da marca no mercado. Já o marketing digital foca-se em conteúdo nas mídias 
sociais por meio postagens, vídeos, músicas, jogos e foca no monitoramento das mídias que 
trabalha (KOTLER, 1980; BRESULIN, 2017). 

Atualmente existem dúvidas por parte das empresas sobre investimentos em estratégias 
de marketing. Em especial, no que concerne a escolha entre marketing tradicional e digital. O 
marketing tradicional foca-se em estimular o comportamento do consumidor apresentando-lhe 
produtos e serviços que geram melhorias para o padrão de vida. Como o avanço tecnológico, o 
marketing sofreu algumas modificações em relação à suas práticas. O que antes era monopólio 
do rádio e da televisão, hoje o comportamento passou a engajar os consumidores por meio de 
recursos digitais. O cliente passou a ser envolvido pelas empresas e passou a trabalhar para elas 
ao invés de ser somente o alvo final das ações de marketing (BORTOLAN & LEPRE, 2016; 
KAM, ROBLEDO-DIOSES & ATARAMA-ROJAS, 2019). 
 O marketing tradicional pauta-se nas vendas diretas de produtos aos clientes. Com a 
expansão do setor de serviços, o cliente tornou-se o centro do negócio e novas práticas para a 
geração de valor começaram a se desenvolver. Assim, a publicidade tradicional perde sua 
eficiência para atingir o público e abre espaço para o marketing híbrido, onde os investimentos 
entre tradicional e digital tornam-se necessários (MORETTI & TOLEDO, 2015, DE 
AGUILERA, BAÑOS & RAMIREZ, 2016). 
 Ações de engajamento tornam-se o centro para a tomada de decisão. Por isso, é 
necessário o desenvolvimento de conteúdos criativos que favoreçam a relação com o público e 
fujam do formato comercial tradicional. Muitas ações tradicionais foram adequadas para o meio 
digital. Como por exemplo: o “boca a boca” que acontece em situações em que o consumidor 
busca informações sobre um produto que ele pretende adquirir e busca opiniões de alguém que 
tenha adquirido ou que possua alguma referência sobre um produto. Essa estratégia foi adaptada 
para o mundo digital, de forma que os consumidores que já compraram ou utilizaram um 
produto deixam uma avaliação de sua experiência na página da empresa (KAM, ROBLEDO-
DIOSES & ATARAMA-ROJAS, 2019). 



 

 

 As pequenas e médias empresas costumam estabelecer estratégias de marketing 
mistas, parte tradicionais e parte digitais. Essa escolha tende a ser viável tendo em vista os 
diferentes perfis dos clientes. Do mesmo modo que existe o cliente que é atingido pelas mídias 
tradicionais, há o cliente que conhece a empresa por meio das novas tecnologias. Assim, para 
acessar o cliente nas plataformas digitais, basta ter uma página nas redes sociais ou um telefone 
empresarial cadastrado no Whatsapp para que esse relacionamento seja próximo e ocorra a 
fidelização (SARQUIS, CITTADIN & TONDOLO, 2016). 
 
6.8.2 Com a expressiva quantidade de clientes vindos pelas redes sociais e internet nos 
últimos anos, quais estratégias devem ser adotadas a partir do próximo ano para que estes 
clientes sejam fidelizados? Justifique a resposta.  
 

O marketing teve suas práticas modificadas ao longo dos anos. De um enfoque mais 
generalista focado apenas em vender, passou a tentar compreender o cliente e seus desejos.  
Com o advento da internet e a coleta e uso de dados aprimorados, foi possível tecer uma reflexão 
para criar valor não só para os clientes, mas também para parceiros de negócios (KOTLER & 
KELLER, 2019). Assim, o diferencial atual está em ouvir os clientes e o mercado para criar 
valor, desenvolver relacionamentos, compreender as expectativas e vincular o atendimento de 
todos os envolvidos ao desempenho da organização como um todo (QUACH et al., 2020). 

O marketing, seu planejamento e seus planos de execução compreendem a expressão de 
crenças e de estratégias que devem colocar o cliente em primeiro lugar por meio de processos 
de vinculação, transformação e emprego dos recursos disponíveis da empresa (CHURCHIL & 
PETER, 2005).  

Outro ponto a ser destacado é a incorporação da filosofia organizacional às ações de 
marketing. Isso pode acontecer quando a empresa se propõe a ouvir os clientes de sua 
segmentação de mercado e cocriar valor por meio do desenvolvimento de relacionamento com 
clientes. (MORGAN, FENG & WHITLER, 2018). 

Uma das formas de trocar informações com clientes e parceiros é o uso de plataformas 
digitais. Estas podem ser usadas para mensurar o desempenho de marketing e compreender as 
possibilidades de uso de novos recursos com vistas a oferecer novos produtos e serviço 
(MUNNELLY, LIDDELL, & MARRISON, 2017). O uso desses recursos possibilita o 
desenvolvimento de estratégias detalhadas de segmentação de mercado, a exemplo dos 
dispositivos e equipamentos inteligentes que captam informações sobre os desejos das pessoas 
durante o uso. Os dados captados podem ser utilizados na criação de perfis de clientes que serão 
alvo de estratégias de marketing diferenciadas (RANSBOTHAM & KIRON, 2018).  

Mais do que adequar o planejamento, o uso de dados permite às empresas ajustar e 
diferenciar seus planos conforme o público desejado, criando valor para o consumidor por meio 
do desenvolvimento do relacionamento com ele (HAMMETT, 2019). O relacionamento e a 
experiência do cliente são aspectos construídos frente a múltiplos pontos de contato que 
permitem o oferecimento de produtos e serviços personalizados. Nesse sentido, tanto a 
personalização quanto o feedback dos clientes devem ser incorporados às inovações propostas 
pela empresa (TANAKA, 2010). 

Dentre diversas possibilidades, o planejamento de marketing pode se concentrar em 
criar relacionamento com os clientes ao partilhar, por exemplo, suas histórias e experiências 
nas plataformas digitais. Tais iniciativas devem ser incorporadas no planejamento com o 
objetivo de surpreender e encantar os consumidores (FURR & SHIPILOV, 2019).  



 

 

Outro aspecto a ser explorado em tempos de internet são as resoluções criativas de 
problemas do consumidor. Tais ações podem ser feitas por meio de parcerias “ganha-ganha” 
com outras empresas (REISS, 2019). E, acredita-se que tais iniciativas possam transformar os 
melhores clientes em defensores da empresa.  Resolver problemas de modo criativo permite a 
análise de métricas qualitativas – sentimentos e emoções dos clientes - de mensuração de 
desempenho organizacional ao invés de focar somente nas quantitativas (SCHRAGE & 
KIRON, 2019). 

O uso de recursos digitais permite conhecer o cliente para gerar ideias e receber 
feedback de ações de marketing. Também é possível conhecer o perfil dos clientes e 
desenvolver um relacionamento com ele e com os parceiros. A conexão de informações de 
diversos agentes permite um melhor desempenho organizacional junto ao público alvo e 
permite que sejam desenvolvidas métricas que vão além dos aspectos de venda e financeiros. 
Conhecer melhor as pessoas nas plataformas digitais permite a entrega de valor ao cliente. Valor 
esse que pode ser monitorado e modificado caso ocorram mudanças nos perfis de consumidores 
e preferências.  

 
 

6.8.3 Na análise SWOT podem ser percebidos aspectos internos fortes e fracos na 
empresa. De que forma os resultados da análise podem impactar no planejamento de 
marketing? Quais ações devem ser tomadas sobre estes aspectos? Sugira programas para 
correção dos mesmos. 

 
Para a definição de qualquer tipo de estratégia ou meta, o primeiro passo é conhecer a 

empresa, seus custos, vendas. Bem como o mercado, os concorrentes e o ambiente. Essas 
informações podem ser utilizadas na condução de uma análise SWOT (KOTLER, 1980). 

A análise ou matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) preconiza 
uma reflexão sobre oportunidades, ameaças, forças e fraquezas da organização.  Nessa, 
definem-se procedimentos para a solução de problemas e o aproveitamento das oportunidades 
(CHURCHILL & PETER, 2005; GUREL & TAT, 2017). 

A matriz divide-se em fatores interno ou forças e fraquezas e fatores externos ou 
oportunidades e ameaças. Também há uma classificação de fatores. Os fatores positivos são as 
forças e oportunidades. Como força entendem-se as situações que podem ser controladas 
internamente e exercem influência positiva na organização, tais como: boa infraestrutura, 
qualificação dos profissionais e boas tecnologias a disposição (KOTLER & KELLER, 2019).  

As oportunidades são aspectos incontroláveis, mas que beneficiam as atividades, como 
por exemplo: características dos clientes, leis e regulamentos, participação das pessoas nas 
ações da empresa e as parcerias. Há ainda, os fatores negativos, conhecidos como fraquezas e 
ameaças. As fraquezas abarcam aspectos controláveis e são entendidas como desvantagens 
operacionais, tais como: falta de recursos, desconhecimento de problemas que causas falhas, 
dificuldades de gestão. Já as ameaças caracterizam-se por serem incontroláveis e dificultarem 
as ações estratégicas. Também podem ser evitadas se forem conhecidas, como por exemplo: 
aspectos relacionados a economia, competitividade e seus efeitos, custos e capacidade 
operacional (KOTLER, 1980). Essas informações estão contextualizadas no Quadro 1. 

As estratégias de marketing baseiam-se na definição da missão, objetivos e 
características que devem ter os produtos para satisfazerem ao cliente, bem como definir o 
posicionamento competitivo junto ao mercado. Para tanto, é importante que existam 



 

 

informações disponíveis sobre todos os setores da empresa, dentre eles: compras, vendas, 
produção, custos e recursos humanos. As estratégias são ações de longo prazo que culminam 
em táticas de marketing para adequada abordagem do mercado. (KOTLER E KELLER, 2019, 
HEINZ, COSTA & PEREIRA, 2014). 

O plano de marketing é um documento escrito que resume dados sobre o mercado e 
planeja ações para alcançar os objetivos estabelecidos no planejamento estratégico de 
marketing e deve ser de conhecimento de todos na empresa. Seu objetivo é fornecer direção e 
foco para a empresa a partir da perspectiva do cliente em relação aos seus produtos e serviços. 
As principais dificuldades enfrentadas na construção da ferramenta são a falta de realismo e o 
planejamento de curto prazo (KOTLER E KELLER, 2019).  

As táticas são as atividades desenvolvidas para execução do plano de marketing. Uma 
das táticas conhecidas é o mix de marketing. O mix de marketing é composto por: preço, praça, 
produto e promoção. O preço abrange o valor que o consumidor paga por produto ou serviço e 
inclui aspectos como: descontos, subsídios, prazos para pagamento e condições de crédito. A 
praça compreende a distribuição do produto e sua conveniência e inclui aspectos como: canais 
de distribuição, sortimento, transporte e locais onde se encontram os produtos. O produto 
compreende a satisfação do consumidor quanto a variedade, qualidade, características, 
tamanhos, garantia, devolução, marca, entre outros. Por último, promoção é a forma como o 
cliente se informa e aborda as promoções de vendas, publicidade, marketing direto e as relações 
entre empresa e cliente final (MARDH & CORREIA, 2013). “O marketing mix de longo e curto 
prazo é apresentado como uma estratégia que deve levar em consideração o mercado atual, cada 
vez mais dinâmico, e o planejamento de longo prazo realizado pelas organizações” (HEINZ, 
COSTA & PEREIRA, 2014, p. 536). 

 
6.8.4 No caso falamos sobre a história de empreendedorismo feminino de D. Cleusa. Por 

isso, defina o que é Empreendedorismo Feminino? Como este ocorre no contexto 
atual? 

 
O empreendedorismo feminino surge quando mulheres tem dificuldade de ascender em 

suas carreiras anteriores, quando possuem pouca autonomia ou encontram-se frustradas em suas 
trajetórias corporativas. Outros motivos incluem: a necessidade de horários flexíveis, o desejo 
de conciliar trabalho e família e a necessidade de renda complementar (MACHADO, 2003). 

Existem diversas discussões acerca de seu acontecimento no contexto atual. Em especial 
nos países emergentes, forças como religião e cultura dificultam a participação das mulheres 
no mercado e por isso, empreender passa a ser uma escolha óbvia. Cabe destacar também que, 
quando empreendem as mulheres carecem de apoio para serem incluídas adequadamente no 
mercado. Surgem assim, muitos projetos e iniciativas que visam o empoderamento dessas 
profissionais e trazem possibilidades para seu crescimento e desenvolvimento econômico com 
programas como: ensino sobre estratégias de marketing, educação financeira e redes palestras 
sobre possibilidades de empreendimentos (COLOVIC & MEHROTRA, 2020). 

A maioria das mulheres que desenvolvem negócios próprios encaixam-se no mercado 
como microempreendedoras, pois seus negócios abordam um público local e pequeno. E, 
mesmo que essas profissionais contribuam significativamente com a redução da pobreza em 
seu círculo de convivência seu desempenho nos negócios costuma ser menores do que negócios 
geridos por homens. Dentre vários motivos, isso acontece em virtude das altas taxas de 



 

 

financiamento praticadas para negócios geridos por mulheres. Fato que, faz com que muitas 
mulheres prefiram se manter no mercado informal (JENNINGS E CASH, 2006). 

Para superar as dificuldades com falta de capital, informação e treinamento muitas 
mulheres optam por atuarem de forma coletiva, por meio de cooperativas, organizações sem 
fins lucrativos, etc., no intuito de incentivar mais mulheres a terem sua independência e 
construírem negócios sólidos que promovem crescimento social e econômico (THOMPSON & 
MCMILLAN, 2010). 
 
6.8.5 Como as empresas de consultoria júnior, ligadas a instituições de ensino superior, 
podem contribuir para o desenvolvimento de pequenas e médias empresas no atual 
contexto? 
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"LOWKO: o desafio de inovação em sorvetes" 

 

Marina Atsuko Utida 

Sidney Matos Mendes 

 

Os gelados comestíveis tiveram um consumo elevado nos últimos anos. Os brasileiros são 

apaixonados por sorvete, mas preocupados com uma alimentação saudável. Essa foi a 

oportunidade para a Lowko, marca criada por Rodrigo Studart, cujo sorvete apresenta baixa 

caloria e sem açúcar. O intuito desta marca está em posicionar-se como solução saudável e 

indulgente. Nesse sentido, este Caso de Ensino estimula professores e alunos  a refletirem 

sobre qual a possível resposta ao desafio de desenvolvimento de inovação em produto, por 

meio das etapas diagnóstico, estratégia e plano de ação, perpassando os quatro eixos do 

negócio: comercial, marketing, produto e supply chain. 

 

Palavras-chave: Sorvete; Marketing; Produto; Inovação. 
 

1 Introdução 

 

Muito antes da sua ida para os Estados Unidos, onde iria cursar seu MBA na 

Universidade de Chicago, Rodrigo Studart já era um apaixonado pelo universo do 

empreendedorismo e acompanhava de perto os cursos, notícias e novidades. Desde cedo, ele 

trazia dentro de si aquela disposição para ser um solucionador de problemas. Bastante curioso 

e, durante todos seus anos de faculdade, esteve em busca por oportunidades que pudessem fazer 

seus olhos brilharem, e isso passava por um fator: transformar-se. Por isso, planejou a sua 

carreira para um dia poder investir seus recursos e competências a fim de criar um negócio 

capaz de alavancar mudanças e gerar um impacto positivo. 

Assim que se formou, mergulhou em pesquisas em diversos setores e um deles, ligado 

a uma de suas paixões da infância chamou-lhe a atenção: o de sorvetes! Como esse alimento 

gelado em especial lhe trazia boas memórias. Seus pais, donos de sorveteria, sempre levaram 

o filho para o dia a dia do negócio, tanto para incentivá-lo na aprendizagem de como é tocar 

um empreendimento, quanto para nutri-lo com boas memórias. Tarefa cumprida com sucesso: 

Rodrigo cresceu ávido por empreender e, claro, apaixonado por sorvetes. 

O sorvete é uma das sobremesas mais  famosas e apreciadas do mundo. Segundo dados 

recolhidos, descobriu-se que sua origem traz muitas controvérsias e acredita-se que, a princípio, 

tenha surgido na China há cerca de 4.000 anos, quando uma sobremesa à base de leite e arroz 

foi congelada na neve. De lá para cá, o elemento gelado tem sido um atrativo, principalmente 

nos países tropicais em épocas como o verão.  

Essa paixão por sorvetes levou Rodrigo Studart a aprimorar sua formação para dar 

início à sua empreitada. Com paixão e coragem na mala, foi cursar o MBA, nos Estados Unidos, 

na Universidade de Chicago o que seria, mais tarde, o pontapé inicial do seu grande sonho.  

Uma vez em solo americano, conheceu as foodtechs, principalmente as atuantes no 

mercado de sorvetes, que fizeram parte de sua vida. Nao precisou de muito tempo para Rodrigo 

perceber uma grande diferença entre os mercados, o brasileiro e o americano: o aspecto da 

saudabilidade. Foi incrível circular pelas grandes redes varejistas americanas e ter o poder de 

escolher, apreciar sua sobremesa favorita sem abrir mão de um fator que também considerava 

extremamente relevante: alimentar-se bem! 

Estava dada a largada: Rodrigo aliou sua paixão por sorvetes ao seu espírito 

empreendedor, vislumbrando a oportunidade de inovação em criar um gelado com 



 

 

saudabilidade. Passou meses pesquisando, planejando e a sua certeza de que aquilo seria um 

sucesso só crescia. Apresentou seu projeto em uma competição de ideias de startups da 

Universidade e, dentre muitos participantes, para sua alegria e surpresa, a Lowko ficou na 

quarta posição, o que lhe deu subsídios para então abrir de vez o seu próprio negócio.  

Com muitas ideias e extremamente focado na ideia da Lowko, Rodrigo retornou ao 

Brasil e, a partir de 2018, começou a tirá-la do papel: traçou estratégias para o seu 

empreendimento selecionando um time de pesquisa, com expertise, e outros funcionários mais 

jovens. Da mesma forma,  priorizou a busca por investidores, os chamados “anjos”  para dar o 

start no lançamento do sorvete dos sonhos, oficialmente, em janeiro de 2019. Tudo foi tão 

rápido que quando Rodrigo se deu conta, o produto pronto já estava ali, para sua alegria, 

exposto nas prateleiras do supermercado St. Marché, em São Paulo. A jornada continuou, em 

2019, a Lowko recebeu investimentos de 7 milhões de reais do grupo alemão Global Founders 

Capital e, em 2020, a empresa recebeu outro investimento, desta vez, de uma empresa brasileira 

de sorvete. 

 

A Marca Lowko – o sorvete (im)possível 

 

O sucesso da marca Lowko deve-se a sua capacidade de inovar, sem dúvidas, e, 

também, à relevância de Rodrigo Studart sempre pensar no negócio levando em consideração 

a mudança no comportamento do consumidor. De fato, nota-se nos sorvetes o modo indulgente 

no trato com os clientes, não os deixando sentirem-se culpados por tomarem sorvete 

cotidianamente. Por isso, há o destaque para os diferenciais de saudabilidade do produto: 

menos gordura, menos açúcar.   

A empresa chega hoje a contar com um portfólio contendo 12 sabores, e até, em dado 

momento, a complementar os sorvetes com doces tradicionais, como doce de leite, paçoca e 

brigadeiro. Também já avançou também  na linha vegana, com sabores morango, “choco chips” 

e banana com creme de avelã. 

   O jovem empreendedor Rodrigo Studart entendeu desde cedo que para abrir um 

negócio necessitava ter um bom produto, uma boa marca, um bom planejamento e acertar a 

curva de crescimento. Além disso, para que obtivesse o investimento, entendeu que necessitava 

passar segurança para o futuro investidor. Para isso, tinha de dispor de uma estratégia e trabalho 

em equipe. Pelo fato de a Lowko ser inovadora, o elemento da marca sempre foi uma 

preocupação, devido ao seu enorme diferencial no mercado do sorvete, então, Rodrigo sempre 

precisou posicioná-la, tendo muito cuidado na construção da sua identidade.   

Como percebemos, a escolha do Rodrigo tomou como parâmetro o tipo de sorvete de 

uma marca americana. Na verdade, embora conhecesse o produto americano, Rodrigo optou 

por uma seleção com brasilidade, com escolhas de sabores mais solicitados pelo consumidor 

brasileiro. Precisava cair no gosto do brasileiro e alterar o modo de ver o sorvete como um 

produto que engorda, com teor elevado de açúcar. Era preciso desmitificar o conceito de 

sorvete, de sua época – o verão – para entrar como sobremesa todos os dias. Por isso, o seu 

produto tinha de ter uma sólida história que alavancasse, ou melhor, que conquistasse o público 

consumidor. Para isso, sempre procurou resgatar o que estava no entorno e no imaginário do 

público sobre o sorvete.    

Rodrigo Studart procurou resgatar o que o produto sorvete perpassava na mente do 

consumidor. Sabia que havia o envolvimento de um momento feliz, da possibilidade incrível 

de tomar o gelado todo dia, de poder fazer uma mudança de hábito de o produto ser consumido 

ocasionalmente para o gosto diário. Aqui estava a grande jogada, “sacada” do empreendedor:  

levar o público a experienciar o sorvete cotidianamente, com baixa caloria, sem açúcar e feito 

com ingredientes de origem natural. Assim, os consumidores “matariam a vontade” de comer 

a sobremesa, todo dia, sem peso na consciência. É como se Rodrigo Studart soubesse que essa 



 

 

ideia sondava o (in)consciente do consumidor e bastava que seu produto chegasse ao mercado. 

Rodrigo Studart sabia agora que não seria mais (im)possível e, sim, louco. Lowko de poder 

saborear um sorvete todo dia, sem culpa. 

Como modo de operar, a Lowko mantém o controle e gestão da empresa, tendo autonomia 

para construir uma cultura própria, essencial para inovação e para atender um público diferente. 

Foca em um trabalho baseado em dados, o que contribui para conhecer profundamente seu 

público-alvo e ter bons insights. Além disso, consegue trazer agilidade, pois as informações 

permitem ajustar e corrigir. É uma caracteristica da marca buscar atender às necessidades dos 

consumidores e clientes, sempre atento às mudanças do século, tendo uma visão de futuro. 

Procura, ainda, por novas formas de trabalhar e muito dinamismo na comunicação com os 

principais stakeholders. 

Além disso, a Lowko sempre foi assertiva em suas campanhas e escolhas no seu portfólio 

de produtos inovadores, trazendo sempre novas ideias para os sorvetes e modelos de negócio. 

Tudo para Rodrigo Studart é um aprendizado diário. Rodrigo diz que no empreendedorismo, 

para ter sucesso, é obrigatório entender o comportamento de consumo, constantemente fazer 

pesquisas de mercado e ter estratégias para definir qual caminho a ser seguido para atingir o 

objetivo esperado.  

 

O Desafio 

 

O desafio da Lowko sempre foi o de entender o consumidor, suas ocasiões de consumo 

e identificar quais inovações trazer para seu portifólio a fim de manter-se sempre assertivo e 

conectado com as oportunidades do mercado. Frente às ofertas que novas marcas e as já 

consolidadas constantemente realizem, torna-se constante o desafio de convencer varejistas e 

consumidores da qualidade e sabor que há nos gelados da Lowko. A forma que Rodrigo 

encontrou foi a de se diferenciar do mercado e das ofertas comuns, colocando seu produto 

distante dos padrões de atributos praticados por essas marcas. De certa forma se distanciou e 

entregou benefícios adicionais que diferiu das ofertas de referência principal de consumo.  

Junto a isso sempre foi importante fazer os atributos de seus produtos serem facilmente 

compreendidos, próximo ao que o consumidor está acostumado a encontrar, mas destacando 

os seus diferenciais. Outro desafio imenso, ao longo do processo, foi a logística, pois o 

transporte de sorvete requer um planejamento detalhado que preserve a qualidade do produto 

até o consumidor final. Passada a crise em que o mercado de sorvetes enfrentou em 2015 e 

2016, segundo pesquisa da Grand View Research, o setor deve atingir US$ 78 bilhões de 

dólares, o que traz o desafio à marca Lowko: como se manter como uma marca relevante e 

atrativa? Como aproveitar esse crescimento, a partir do seu grande diferencial, e conseguir 

continuamente inovar-se? 

Para o alcance de resultado para esse desafio é importante considerar pontos releavantes 

já consilidados pela Lowko que não podem ser ignorados: (i) cabe identificar quais são os 

diferenciais dos produtos da marca; (ii) como foram aplicados esses diferenciais em forma de 

atributos no produto; (iii) identificar como os atributos dos produtos foram aplicados e 

comunicados na embalagem; (iv) como a marca trabalhou esses atributos em forma de 

benefícios funcionais e/ou emocionais; (v) qual a expectativa gerada na mente do consumidor 

para os novos produtos; (vi) o que da identidade da brasilidade ainda é possível ser explorada; 

(vii) o que a marca poderá realizar de inovação que não gere estranhamento nos consumidores, 

que seja próximo do que já realiza, mas que consiga auxiliar a marca conquistar cada vez mais 

novos territórios do mercado de gelatos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 Referencial Teórico 
 

A necessidade é a mãe da inovação. A premissa pode ser apoiada nas produções de 

Christensen (2012) e sua percepção de que a inovação vem ao encontro de situações difíceis e 

dos ambientes desfavorecidos, sendo aí que se encontram as oportunidades de melhorias, em 

que há consumidores mal atendidos ou que não tiveram acesso a uma nova tecnologia. A 

inovação não pode, dessa forma, surgir da vontade da empresa, mas ela precisa ficar atenta ao 

que é valorizado e demandado pelo consumidor, se tiver interesse de conquistar o mercado.  

Para compreender a inovação nessa perspectiva, é necessário (re)visitarmos uma das 

origens dos estudos de Christensen (1992) quando buscou o conceito de “curva S” da evolução 

e esgotamento da tecnologia. Esse conceito traz a compreensão de que as inovações são 

complementares, evoluem no decorrer do tempo e buscam o uso contínuo de uma mesma 

tecnologia até o seu esgotamento.   

 

Na figura 1, pode-se ver que esse conceito é explicado na relação entre desempenho do 

produto e tempo de uso. O que esse conceito vem colaborar com o que, posteriormente, seria 

compreendido como inovação disruptiva, é o fato de que há um limite no uso de uma 

tecnologia. Do mesmo modo, o seu esgotamento é inevitável.  Partindo desse pressuposto, é 

importante para o gestor da empresa ficar atento a novas tecnologias e às mudanças com a 

forma no uso dos produtos. Assim, o gestor não pode olhar somente as inovações 

complementares, por mais que elas sejam mais seguras e rentáveis. 

A inovação complementar e/ou de melhoria viria a ser conhecida como inovação 

incremental no livro Dilema de Inovação, de Christensen (2019). Em um estudo sobre a 

preocupação constante que havia nas indústrias de disquetes rígidos em desenvolverem 

somente inovações tecnológicas superiores, Christensen identificou a existência de camadas 

diferentes de uso do produto, relacionadas com as diferentes necessidades e habilidades de 

manuseio. Desse estudo, surgiu o que hoje denomina-se como inovação disruptiva, aquela que 

deverá romper com a evolução de ofertar somente inovações sustentadoras, trazendo o olhar 

para demandas potenciais mal atendidas dos consumidores que não precisam de produtos de 

alta tecnologia.  

Figura 1 – A curva-S convencional da tecnologia 
Fonte:. Christensen (1992) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 2, é possível constatar essa forma de segmentar camadas de desempenho dos 

produtos que é usada para embasar a inovação disruptiva. Daqui surgiram as inovações: 

(i)incrementais, que trazem constantes melhorias e evoluções dos produtos; (ii) disruptivas, 

que procuram trazer inovações para novas formas de uso, novos consumidores em novos 

mercados; (iii) adjacentes, que seriam uma versão híbrida, em que se procuraria aproveitar o 

máximo da cadeia que a incremental tiraria proveito, tentando aplicar inovações que atendam 

a novos consumidores ou a novos mercados. Por muito tempo, essa definição de inovação 

disruptiva sustentou as boas práticas do mercado, mas como veremos a seguir, ela precisou de 

um acréscimo para continuar focando cada vez mais no diferencial na entrega para o 

consumidor, impactando cada vez mais no resultado e no desempenho de venda de uma 

inovação em produto. 

Para Chirstensen (2016), o foco da Inovação Disruptiva de identificar onde há 

oportunidades de inovação não consegue dizer como deve ser o produto “...doesn’t tell you 

how to create products and services that customers want to buy. Jobs-to-be-done theory does. 

It transforms our understanding of customer choice in a way that no amount of data ever could, 

because it gets at the causal driver behind a purchase”.  

O autor apresenta a teoria do Jobs-to-be-Done (JTBD) que complementa a Inovação 

Disruptiva, evoluindo o estudo para o entendimento do que leva o consumidor a preferir um 

produto a outro. O JTBD considera o produto adquirido como um meio facilitador para a 

realização de uma tarefa, e questiona: qual é a tarefa que precisa ser atendida? Partindo desse 

questionamento, surge a maior colaboração da teoria do JTBD, que é identificar qual é a real 

tarefa que o consumidor quer alcançar. Pode-se desenvolver o produto que melhor atenda a 

essa tarefa, com atributos e diferenciais adequados para a ela, colocando os concorrentes em 

uma situação cujo produto torna-se inadequado, insuficiente. 

Em seu livro “Muito Além da Sorte”, Chirstensen (2018), junto com outros 

pesquisadores, apresenta um famoso caso de sucesso sobre o “Dilema do Milkshake”. Nesse 

caso, buscam retratar muito bem como o foco na real necessidade do consumidor pode superar 

análises de dados complexas, trazendo a importância de observar o consumidor e entender o 

Figura 2 – Modelo de Inovação Disruptiva 
Fonte:. Bernardes (2020) 



 

 

que o leva a fazer a compra de um produto e quais são os motivos dessa escolha. Não 

desconsiderando a análise de dados, tanto o autor como os pesquisadores apresentaram a 

necessidade de olhar as individualidades antes de usar os agrupamentos de dados para 

solucionarem desafios de inovação. Nesse caso, o desafio enfrentado por um restaurante de fast 

food com a finalidade de aumentar as vendas do milkshake levou Christensen e sua equipe 

identificarem que havia uma ocasião de consumo mal explorada dos consumidores que se 

utilizavam do produto para se alimentarem, enquanto dirigiam longas distâncias até o trabalho.  

Ao realizarem visitas no ponto de venda, entenderam que o milkshake desempenhava muito 

bem esse trabalho, pois ele era superior frente às alternativas possíveis como banana, bagel e 

donut’s. Quando perceberam que o milkshake era contratado para esse trabalho, bastou para 

desenvolverem um novo produto, mais viscoso, menos doce e que durasse o tempo da viagem. 

A troca do olhar do produto pelo produto, para o do produto para uma tarefa 

possibilitam a realização de uma inovação que atenda melhor ao consumidor, sem ficar muito 

distante da realidade da necessidade de utilização de algo. Chirstensen (2018) é da vertente do 

JTBD que visa ao caminho de facilitar e auxiliar progresso do consumidor. As características 

desse trabalho devem: (i) dizer a respeito do progresso do indivíduo; (ii) resolver dificuldades 

e aspirações mal atendidas por soluções inadequadas; (iii) ter dimensões sociais e emocionais, 

além das funcionais; (iv) estar relacionados ao fluxo da vida cotidiana, circunstâncias 

essenciais; (v) ser um trabalho contínuo e recorrente, não sendo eventos descontínuos. Segundo 

essa vertente aquele que conseguir ter como prioridade entender essa “real” necessidade do 

consumidor, antes de definir como deve ser o produto, percorrerá um caminho de maior 

sucesso. Terá de direcionar seus esforços no que verdadeiramente é importante ajustar ou 

desenvolver para um produto, diferentes dos concorrentes e com margem de sucesso 

superiores. 

 

3. Notas de Ensino 

3.1.Descrição dos objetivos educacionais do caso de ensino  

O Caso de Ensino tem como objetivo levar os estudantes à reflexão sobre a diferenças 

das ocasiões de consumo (SOLOMON, 2016) e as oportunidades que podem surgir quando 

observadas a necessidade e tarefa que levam ao consumo de produtos (CHRISTENSEN 2018; 

BERNARDES, 2020). Procura-se capacitar o estudante a perceber a importância de ir além da 

inovação incremental (HBRBR, 2018) e leva-o a entender a relação do desenvolvimento do 

produto com a aquisição de insumos adequados, com a correta execução no canal de venda e 

com comunicação alinhada ao valor e diferenciação construída para o produto. Tendo como 

base a construção da proposta de um novo produto que atenda a uma nova tarefa e necessidade, 

o estudante deverá entender o princípio da inovação incremental, disruptiva, adjacente e da 

prática do JTBD, junto dos ganhos para o negócio e o sucesso de performance do produto.  

O primeiro objetivo deste caso de ensino é incentivar os alunos a terem um contato com 

exemplos de proposta de valor e refletir quais as estratégias de produto, promoção, preço e 

ponto de venda, que compõem o marketing mix (KOTLER, 1995) devem ser elaborados para 

atender o produto.  

Após essa análise, o professor poderá conduzir os alunos para o segundo objetivo que 

é avaliar quais serão as transformações e adaptações possíveis ao produto de forma a considerar 

os canais de distribuição e as regiões em que seu novo produto terá maior aderência ao design 

dominante da categoria (MENDES, 2017), a fim de que o estudante elabore uma solução que 

apresente uma inovação relevante (BERNARDES, 2020).  

Já o terceiro objetivo de ensino é permitir que os alunos reflitam sobre quais os 

indicadores de desempenho devem ser considerados para que a implementação da estratégia 



 

 

seja feita da forma mais adequada. Estes indicadores são formados de acordo com as 

características do plano, que podem ser: (i) volume; (ii) receita; (iii) rentabilidade; (iv) 

distribuição, (v) preço ao consumidor; (vi) exposição de produtos para o consumidor; (vii) e 

nível de satisfação dos varejistas (MOTTA; SANTOS; SERRALVO, 2015). 

Diante dessas análises, esse caso de ensino visa proporcionar aos estudantes do Ensino 

Básico – 6° ano do Ensino Fundamental ao 2° ano do Ensino Médio –, um contato mais 

próximo com a prática das áreas de marketing e de desenvolvimento de produto que há dentro 

de empresas do segmento de alimentos e congelados. O que se propõe é colocar o estudante a 

questionar e entender forças, fraquezas dos diferenciais dos produtos, assim como melhor a 

visão e entendimento sobre oportunidades que há no mercado que pode ser atendido com uma 

nova oferta de produto ou serviço.  

A etapa do diagnóstico é um momento de abertura de visão sobre a dinâmica da 

categoria e compreensão dos valores que são determinados para os produtos existentes. Uma 

vez que os educandos entram em contato com os produtos da marca e localiza-os no mercado, 

passa-se para a etapa da estratégia. Nesse momento, o caso de ensino tem por objetivo capacitar 

os estudantes para pensarem e desenvolverem uma estratégia de diferenciação que possa 

priorizar os pontos do negócio a serem alavancados (PORTER, 1996; MINTZBERG, 2010), 

atendendo ao desafio de apresentar uma solução que seja distinta do mercado e consiga alcançar 

um grau de inovação incremental/adjacente aplicável para o mercado de atuação da marca. 

Por fim, o presente caso de ensino almeja ser uma ferramenta para auxiliar os estudantes 

na construção de um plano de ação. A partir dos direcionamentos das etapas anteriores, 

diagnóstico e estratégia, incentiva-se aproximar da realidade do negócio e suas barreiras 

comerciais na aplicação dos produtos no canal de venda, na comunicação e da execução de 

venda que potencializará tudo que foi determinado na estratégia, alavancando ganhos e 

aumentos de resultados para a marca, que é a fase de elaborar e implementar um plano de ação. 

 

3.2.Indicação de atividades a serem desenvolvidas em sala de aula 

 

Tabela 1 – Sugestão de atividades pedagógicas  

Atividades 

Propostas 
Etapas Objetivo da Etapa 

Tempo de 

Atividade 

1) Propor a 

leitura crítica 

do Caso de 

Ensino  

 

2) Incentivar 

pesquisas em 

bases de 

dados 

relevantes  

 

3) Aula teórica e 

elaboração da 

Matriz SWOT  

Diagnóstico 

Que os alunos sejam 

capazes de sintetizar e 

descrever as principais 

informações e dados que 

indicam problemas e/ou 

oportunidades frente ao 

desafio do caso 

1) 1 aula 

  

2) 2 aulas  

 

3) 8 aulas  

(2 aulas por eixo: 

comercial, 

marketing, produto 

e supply chain)  

4) Aula teórica 

sobre os 
Estratégia 

Que os alunos possam ser 

capazes de elencar as 

principais frentes de 

4) 1 aula 

 

5) 3 aulas 



 

 

fundamentos 

da estratégia 

 

 

5) Elaboração da 

estratégia 

atuação a serem 

priorizadas pelo negócio; 

traçar os pilares 

estratégicos 

6) Definição e 

construção 

das ações 

Plano de Ação 

Que os alunos possam 

elaborar um plano de 

ação que responda ao 

desafio proposto 

6)  8 aulas  

(2 aulas por eixo: 

comercial, 

marketing, produto 

e supply chain) 

Fonte: Autores, 2022.  
 

 

3.3. Descrição do papel do professor no fechamento das atividades 

Atendendo a função do Caso de Ensino para cursos em Administração, cabe ao 

professor fazer uso desse instrumento de ensino como material de referência para aplicação 

em sala de aula, a fim de gerar conhecimento prático e contribuir para uma melhor formação 

dos estudantes enquanto gestores de negócio, seja no ensino básico ou superior (MOTTA, 

2019; ROCHA, 2021). Fazemos uso dessa metodologia de ensino na Escola Germinare, tendo 

como referência trabalhar Diagnóstico, Estratégia e Plano de Ação para marca. Este Caso de 

Ensino é recomendado para uso em disciplinas de Marketing, Empreendedorismo e Inovação, 

Estratégia, Modelos de Negócios, dentre outras. 

Ao professor, recomenda-se que os alunos façam leituras individuais do caso de 

ensino, visando entender o mercado em que a LOWKO está inserida, quem são seus principais 

concorrentes e quais são as regiões de maior potencial para um novo produto. Através de 

pesquisa de dados primários e secundários, os alunos avaliarão o potencial do mercado de 

sobremesas e produtos congelados. 

Por se tratar de um percurso de aprendizagem longo, encampado por um desafio de 

negócio complexo – dada a sua semelhança com o mundo corporativo –, é tarefa do professor 

ser um facilitador dos mais atuantes neste percurso. É de seu trabalho cuidar para que ao longo 

de toda a jornada, fiquem claras todas as etapas do processo de ensino aos estudantes, bem 

como os impactos ao desafio proposto.  

A cada etapa concluída, sugere-se que sejam promovidas Consultorias com os demais 

professores a fim de que os alunos possam, (i) exercitar a apresentação oral e (ii) receber 

feedbacks a partir de múltiplos olhares, para incorporar melhorias em suas produções. Ao final, 

sugere-se seja realizado um evento para apresentação dos resultados alcançados e posterior 

publicação na Revista Repensar. 
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Resumo: A Cucina Morelli é uma empresa do ramo alimentício que produz massas e molhos 

caseiros artesanais. O negócio de massas foi idealizado por Giuliana, uma descendente de 

família italiana que herdou da avó e da mãe a arte da culinária, em especial a produção de 

massas e molhos diversificados, que retratam a cultura italiana. Atualmente, a idealizadora do 

negócio almeja crescer no mercado, porém, pelos desafios atrelados a esse crescimento, como 

a pouca experiência e conhecimento acerca da produção de produtos mais alternativos, tal 

realidade resulta em certa insegurança e colabora para que Giuliana fique com dúvida sobre 

como conduzir a produção do seu negócio. Diante do exposto, o caso em questão aborda 

situações pertencentes à atividade no negócio tendo como foco de discussão a aprendizagem 

empreendedora nas práticas cotidianas de gestão. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem Empreendedora. Produção Artesanal. Gestão. Negócio. 

 

1 Introdução 
 

A Cucina Morelli é uma empresa do ramo alimentício que produz massas e molhos caseiros 

artesanais. O negócio de massas foi idealizado por Giuliana, uma descendente de família italiana que 

herdou da avó e da mãe a arte da culinária, em especial a produção de massas e molhos diversificados, 

que retratam a cultura italiana. A empresa está localizada em uma cidade do interior de Minas Gerais, 

e teve seu início em 20 de fevereiro do ano de 2021. Atualmente, a idealizadora do negócio almeja 

crescer no mercado, porém, pelos desafios atrelados a esse crescimento, como a pouca experiência e 

conhecimento acerca da produção de produtos mais alternativos, tal realidade resulta em certa 

insegurança e colabora para que Giuliana fique com dúvida sobre como conduzir a produção do seu 

negócio. 

Neste contexto de desafios e incertezas, destaca-se, também, os reflexos da pandemia provocada 

pelo Corona Vírus Desease 2019 (Covid-19). É de conhecimento que a pandemia acarretou no mercado 

altos custos de ordem econômica, causando prejuízos em diversos setores, principalmente pelas 

medidas instituídas pelos protocolos de segurança que impactaram diretamente no dia a dia das 

empresas, como o fechamento dos estabelecimentos comerciais por períodos determinados. Outros 

percalços enfrentados pela Cucina Morelli é que a cidade vivencia atualmente uma certa crise 

econômica como um dos reflexos do contexto pandêmico, o que acaba impactando o desempenho e as 

atividades dos empreendimentos. 

Diante desse contexto apresentado, Giuliana vivencia um dilema: Continuar com a produção com 

base no conhecimento acumulado ou passar a ofertar produtos alternativos com mais aceitação no 

momento e que exige novas aprendizagens?   

 



 

 

 

 

 

2 Contexto do Caso  

2.1 O começo de tudo: um sonho baseado na tradição familiar  
 

Descendente de família italiana, Giuliana sempre teve contato com a arte da culinária. Desde 

pequena, estar na cozinha acompanhando a preparação dos pratos para os domingos em família era 

tradição. Sempre muito atenta, observava os temperos que a mãe e a avó utilizavam, o tempo de 

cozimento dos alimentos, e o cheiro delicioso do molho fervendo que exalava em todo ambiente. O 

amor pela arte da culinária era algo presente na vida de Giuliana em sua juventude e, com o passar dos 

anos, o desejo de atuar no mercado oferecendo a experiência do sabor através das massas e dos molhos 

aprendidos por meio dessa arte, se caracterizava na idealização de um grande sonho.  

Nesse sentido, a ideia do negócio nasce de um sonho que brota no seio familiar de uma jovem 

que viu nesse ramo a oportunidade de crescer no mercado em uma cidade do interior de Minas Gerais. 

Cabe ressaltar que a produção de massas e molhos caseiros para vender sempre era algo bastante 

estimulado pelos amigos de Giuliana durante os almoços aos finais de semana. 

─ “Giuliana, você precisa investir nisso, sua combinação de massas e molhos é perfeita! Acho 

que você precisa produzir pra vender! E não estou dizendo isso por ser sua amiga, mas é que realmente 

vejo muito potencial no que você faz!”, disse Ana, ao degustar o Rondelli de massa verde recheado com 

quatro queijos e o Talharim tradicional, dois pratos preparados por Giuliana para o jantar. 

─ “Olha, tenho que concordar com a Ana, você tem tudo pra ter sucesso nesse negócio Giuliana, 

ainda mais aqui na nossa cidade, visto que esse tipo de negócio não é comum. E além disso, atualmente 

a preferência das pessoas por uma alimentação mais saudável tem aumentado bastante, e vários dos 

seus produtos tem essa característica”, exclamou Jorge, outro amigo que participou do jantar. 

─ “Agradeço muito por me incentivarem nisso, é algo que realmente tenho vontade e que quero 

fazer, mas antes preciso analisar alguns pontos com mais calma”, respondeu Giuliana com uma 

expressão otimista por ter recebido feedbacks tão positivos de suas massas e molhos. 

Naquela noite, os pensamentos de Giuliana sobre investir em um negócio próprio perduraram 

durante toda a madrugada. Ela havia se tornado mãe pela segunda vez a pouco tempo, e atualmente se 

dedicava integralmente à maternidade, mas o sonho de ter o próprio negócio voltado à produção e oferta 

de massas e molhos no mercado da cidade, continuava a rondar seus pensamentos e, no ano de 2017, 

Giuliana decide colocar em prática o que tanto almejava, mesmo que ainda de forma amadora, criando 

uma logomarca e iniciando a produção caseira de massas e molhos artesanais em sua própria residência. 

 

Figura 1: Ilustração da logomarca da empresa Cucina Morelli 

 
Fonte: Instagram da empresa 

 
─ “Tenho recebido muitos pedidos, e percebo que a produção das massas e dos molhos tem 

apresentado resultados financeiros positivos, mas mesmo assim, preciso buscar aperfeiçoamento e 

aprender mais sobre o que propus fazer. Entende?”, disse Giuliana ao seu esposo Matteo. 

─ “Com certeza, meu bem, acho que tem tudo pra dar certo. Sem falar que é algo novo aqui, na 

cidade, ou seja, muita gente ainda não conhece, e tudo que é novo gera uma expectativa, uma 

curiosidade. Acredito que vão gostar muito dessa nova proposta. Valerá a pena você aprender mais 

sobre sua culinária!”, disse Matteo, destacando que se tratava de um tipo de negócio promissor, com 

boas expectativas de crescimento. 



 

 

 

 

 

A partir daquele momento, Giuliana abraçou completamente a ideia do novo negócio. Mesmo a 

produção acontecendo no ambiente doméstico e ainda, de certa forma amadora, ela motivada para 

aprender mais sobre o negócio, começou a se profissionalizar nesse ramo, passando, inclusive, a 

pesquisar novas receitas. Além disso, buscou se matricular em novos cursos e, como resultado, toda 

essa experiência e conhecimento adquiridos ampliaram sua mente para outras possibilidades, para além 

do ambiente doméstico de produção. Giuliana tinha como objetivo transferir a produção para um espaço 

comercial e tudo se encaminhava para que esse sonho alcançasse voos mais altos, conquistando grande 

parcela de mercado a partir da abertura da empresa em um ambiente maior e com localização estratégica 

na cidade. No entanto, algumas preocupações pairavam sobre a mente de Giuliana, pois, apesar de todo 

esforço e da boa aceitação de seus produtos, ela ainda não se sentia preparada profissionalmente e se 

considerava inexperiente. Dessa forma, Guiliana sentia a necessidade de aprender sobre sua atividade 

para que pudesse fabricar e ofertar seus alimentos com mais segurança e também com a qualidade que 

seus clientes esperavam. 

 

2.2 A decisão de abertura da empresa e os reflexos da pandemia  
 

A produção da Cucina Morelli passou a ter uma boa aceitação no mercado, e a parcela de clientes 

apresenta-se cada vez mais promissora. Naquele momento, toda a divulgação dos produtos era realizada 

por Giuliana, utilizando redes sociais e o famoso “boca a boca”, pois, ela ainda pouco conhecia sobre 

como poderia divulgar seus produtos. Contudo, os resultados eram satisfatórios em relação à demanda 

de seus produtos no mercado, porém, conforme a quantidade de clientes ia aumentando, mais ela sentia-

se insegura em continuar atendendo à essa demanda, pois, de acordo com o surgimento de mais clientes, 

mais difícil era cuidar das atividades de gestão da Cucina Morelli, e ainda tinha que pensar em ofertar 

novos pratos para continuar conquistando seus clientes. 

Diante dessa realidade apresentada, em 2018 Giuliana decide buscar novas fontes de 

aprendizagem e ingressou em um MBA em Gestão Empresarial, como forma de ampliar seus 

conhecimentos para, então, abrir sua própria empresa.  

─ “Enquanto cursava o MBA, aprendi muitas coisas que ampliaram minha visão em relação ao 

mercado, em especial ao meu ramo de atividade. Eu já produzia em casa, já tinha alguns clientes, e 

como a procura pelos meus produtos só foi aumentando, percebi que era o momento ideal para expandir, 

deixando a cozinha da minha casa para abrir minha própria empresa de massas e molhos caseiros e 

artesanais”, contou Giuliana a uma amiga que havia se interessado em cursar o mesmo MBA para abrir 

um negócio próprio e, portanto, queria entender como o curso havia contribuído para expandir a 

mentalidade de Giuliana em relação ao negócio das massas. 

Durante todo esse período Giuliana se dedicou a aprender. Concluiu o MBA em Gestão 

Empresarial, sempre que possível conversava com alguns colegas que também tinham um negócio 

próprio, e decidiu focar no planejamento da abertura de seu negócio e à sua profissionalização, pois seu 

objetivo era a abertura da empresa no início do ano de 2020. Porém... 

─ “Não consigo acreditar que isso esteja acontecendo! Já defini o local que deverá ser alugado, 

a quantidade de pessoas que preciso contratar, os produtos que inicialmente vou ofertar e, 

principalmente, o nicho de mercado, mas aí.... Mama mia! Me vejo agora diante de uma pandemia e 

não sei se realmente vale a pena continuar!”.  

─ “Calma Giuliana, entendo a sua frustração. Eu acompanhei toda a sua trajetória, e imagino o 

quanto está sendo difícil lidar com essa nova realidade que impactou diretamente em seus planos de 

abertura da empresa.”, comentou o seu esposo Matteo. 

Giuliana assistiu naquele momento todo empenho e planejamento da Cucina Morelli saírem 

totalmente fora do que ela havia previsto. E diante de um cenário tão novo e incerto para todos, optou 

por manter sua produção de massas e molhos feitos em casa, como sempre fizera, uma vez que as 

entregas poderiam ser realizadas por delivery. 

Mesmo diante de todo o cenário pandêmico que se apresentava, ela acreditava que passaria logo, 

com duração máxima de três a quatro meses...triste ilusão! A pandemia se estendeu mais do que ela e 

muita gente imaginava, e naquele momento ela não sabia como lidar com a situação apresentada. O 

sonho que deveria ser colocado em prática com a abertura do próprio negócio de massas e molhos 



 

 

 

 

 

artesanais no início de 2020, foi adiado. No entanto, mesmo diante de um cenário pandêmico, Giuliana 

percebeu que apesar das vendas terem diminuído, alguns clientes continuaram a procurar por seus 

produtos.  

─ “Infelizmente as vendas diminuíram muito, porém, alguns clientes ainda ligam para pedir um 

prato ou outro. Na pandemia, muitos tipos de comércios na minha cidade foram afetados, como lojas 

de vestuário, produtos eletrônicos, atividades voltadas à realização de eventos, porém, uma frase que 

ouvia frequentemente durante a pandemia é que ‘as pessoas não param de comer’, de fato não paravam, 

mas percebi que os clientes estavam cada vez mais distantes e que já não gastavam com alimentação 

fora de casa como antes! E eu sou a prova dessa realidade!”, comentou Giuliana em uma entrevista dada 

a um blog que tinha como tema “Os impactos da pandemia nos pequenos negócios”. 

Ao longo do ano de 2020, Giuliana continuou com a produção das massas e molhos no ambiente 

do lar, em sua própria cozinha. Ela acompanhava frequentemente as notícias sobre os impactos da 

pandemia nos diferentes setores econômicos, em especial ao seu ramo de atividade. Como estava muito 

preocupada com o futuro de sua empresa, Giuliana enviou um e-mail para um professor do MBA, 

professor Charles, na busca de uma orientação para que ela pudesse saber um pouco sobre como agir 

numa situação tão nova e desafiadora como o contexto da pandemia. 

Foram alguns e-mails trocados, muitas orientações dadas por Charles e a indicação de algumas 

leituras. Para Giuliana, ter o apoio e sugestões de um professor com formação em empreendedorismo 

era um conforto para ela. Afinal, ela tinha muito o que aprender e as mudanças não paravam de 

acontecer.  

Por sua vez, as notícias e reportagens sempre relatavam sobre as vendas por delivery, a qual 

ganhou destaque no cenário pandêmico, principalmente relacionadas ao setor alimentício. Em um 

cenário tão conflituoso para tantos, receber uma comida em casa representava um ato de afeto. O vírus 

havia impedido o encontro entre as pessoas, famílias, amigos, porém, ao receber uma comida em casa 

enviada por alguém, esse ato, de certa forma, aproximava as pessoas. E como se tornou significativo 

receber um bilhetinho junto à entrega!!! Era a adaptação das pessoas ao isolamento, e a descoberta de 

estarem mais próximas e se sentirem acolhidas através de uma refeição. 

Diante de tudo isso, Giuliana encontrava-se apreensiva, eram muitos acontecimentos e muitas 

informações. Os pedidos pelos seus produtos aconteciam vez ou outra, trazendo resultados financeiros 

insatisfatórios. Na medida em que os pedidos iam acontecendo Giuliana enviava um bilhete com uma 

mensagem de esperança para o cliente e sempre preparava cada prato com muito capricho e dedicação. 

Felizmente, ela recebia alguns feedbacks positivos dos clientes. 

 

Tabela 1. Relato dos clientes da Cucina Morelli 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras/2022 

 

Com o retorno positivo de seus clientes, mesmo com receio por ser algo novo investir em seu 

primeiro negócio, e com todas as restrições apresentadas à atuação dos comércios na cidade, Giuliana 

tomou uma importante decisão: alugou um ponto de comércio na região central, o qual havia sido 

fechado justamente em decorrência da pandemia, e especificamente no dia 20 de fevereiro de 2021 



 

 

 

 

 

encarou o desafio e abriu sua empresa de massas e molhos artesanais, a Cucina Morelli, transferindo 

toda sua produção para o novo local. 

Para auxiliá-la nesta nova jornada, o esposo de Giuliana, assumiu a responsabilidade das entregas 

por delivery e, para ajudá-la na produção, foi contratada uma funcionária que, mesmo vinda de outro 

ramo de atividade, se mostrava muito comprometida com o novo trabalho. 

─ “Agradeço muito a oportunidade Giuliana. Apesar de não ser uma profissional desse ramo de 

atividade, estou disposta a aprender com você e a contribuir com o máximo que posso. Como você sabe, 

trabalho na área de eventos como florista. Tudo ia muito bem com meu negócio, até chegar a pandemia. 

Meu ramo de atuação foi um dos primeiros a sentirem os graves efeitos de todo esse cenário, e eu 

realmente me vi sem trabalho da noite para o dia com tantos eventos cancelados. Ter a oportunidade de 

trabalhar com você nesse momento, mesmo que em outro ramo de atividade, é muito gratificante, e 

acredito que tudo vai dar certo! Vou me dedicar muito para aprender tudo o que for necessário para 

trabalhar nesse novo ramo com você.”, comentou Aline, no momento de sua contratação.  

─ “Vejo o quanto a pandemia impactou o trabalho de muitas pessoas, Aline. Não podemos negar 

o quanto prejudicou vários setores de atividades. Por outro lado, essa necessidade de continuarmos fez 

com que nos adaptássemos a uma nova realidade aprendendo com as novas situações e, nesse sentido, 

outras oportunidades também surgiram nesse contexto. Abrir a Cucina Morelli em um espaço novo, 

contratando uma funcionária e com todas as responsabilidades embutidas nessa minha decisão, também 

se configura em um grande desafio pra mim, mas acredito e vejo de forma muito promissora o meu 

empreendimento”, destacou Giuliana, com ar otimista. 

Nos meses posteriores ao ano de 2021, Giuliana viu que realmente tinha razão em relação ao que 

se esperava do seu negócio. A parcela de clientes foi aumentando a cada dia, até porque, estar num novo 

espaço, com uma cozinha específica para a produção das massas e molhos, fez com que o 

empreendimento ganhasse maior visibilidade e, consequentemente, credibilidade perante o mercado 

local. E mesmo com todas as restrições impostas em decorrência da pandemia, Giuliana mergulhou no 

negócio de massas e molhos e focalizou nas entregas por delivery, já que naquele momento, ainda não 

era possível abrir as portas para receber os clientes da forma como ela desejava. 

Receber por meio das redes sociais tantos feedbacks positivos deixou Giuliana mais confiante em 

sua decisão, porém, agora, com a empresa num novo local e com uma funcionária, ela se cobrava ainda 

mais e sentia que sua responsabilidade era maior.  

 

2.3 O contexto atual e os desafios atrelados ao crescimento da Cucina Morelli  
 

Quanto ao cenário atual da Cucina Morelli, há demanda pelos produtos produzidos, a utilização 

de redes sociais tem contribuído significativamente no aumento das vendas, existem clientes 

conquistados, potenciais clientes foram identificados pela empreendedora e, além disso, novas 

propostas de parcerias têm surgido. Nesse sentido, Giuliana acredita que é possível seu negócio 

prosperar e que é importante estar atenta às necessidades de seus clientes.  

Nesse contexto, ao acompanhar as redes sociais da Cucina Morelli, Giuliana deparou-se com 

alguns comentários de seus clientes que despertaram sua atenção. Ela percebeu, que em meio a tantas 

mensagens de satisfação, existiam algumas ponderações que, ao lê-las novamente, era claro a 

necessidade de se atentar especialmente a eles. 

─ “Em breve quero experimentar outras delícias daí @cucinamoreli” 

─ Passando aqui pra dizer que já zerei o cardápio da @cucinamoreli. Super indico!” 

─ “Ansioso por mais pratos da @cucinamoreli #recomendo” 

─ “Obrigado pelo atendimento e entrega rápida! Ah, tem pratos mais baratos?” 

Diante desses comentários, Giuliana ficou pensativa, pois, percebia que à medida que os clientes 

gostavam das massas e molhos artesanais que ela produzia, mais eles voltavam e faziam novos pedidos, 

e isso era muito bom! No entanto, isso contribuía para que, cada vez mais, os clientes criassem novas 

expectativas por novidades, por novos pratos e novos sabores. 

Diante do exposto, apesar de todos os resultantes positivos apresentados pela Cucina Morelli no 

mercado até o momento, Giuliana precisa lidar com algumas situações desafiadoras. Para atender a 

solicitação de seus clientes e para conquistar mais espaço no mercado, ela precisará de mais 



 

 

 

 

 

conhecimento, afinal, ela aprendeu a preparar seus saborosos pratos italianos durante o preparo das 

refeições em sua família. Não era segredo o quanto ela gostava da culinária, e preparar os pratos que 

remetia à tradição de sua família a deixava com o coração radiante de alegria e trazia memórias muito 

afetivas.  

Notadamente, ela trabalha com amor, porém, ao passo que aumentam seus clientes, mais 

exigências aparecem e, por isso, torna-se necessário novas aprendizagens. Os próximos pratos a serem 

feitos provavelmente deverão ser ensinados à Giuliana, aqueles que ela fizera quando jovem já não são 

suficientes no cardápio da Cucina Morelli. 

Paralelamente a isso, Giuliana precisa lidar com eventualidades na cidade onde reside em 

decorrência do contexto pandêmico, como por exemplo, a crise econômica instaurada por consequência 

dos fatores atrelados à pandemia e também os estabelecimentos comerciais fechados, não sendo 

permitido atender de forma presencial. Em meio a tantas mudanças, destaca-se que com o início da 

vacinação foi possível voltar para a normalidade em relação a abertura e funcionamento dos comércios. 

Felizmente os números de pessoas infectadas diminuíram e no início do ano de 2022 toda a 

aprendizagem e capacidade que se obteve durante o período pandêmico trouxeram a oportunidade de 

reverter o cenário instaurado.  

A partir de todos esses elementos, todo esse contexto de desafios colabora para que Giuliana se 

sinta insegura e com pouco conhecimento sobre como conduzir a produção e expandir seu negócio. A 

cobrança por novos pratos e novos sabores atrelados ao crescimento da Cucina Morelli lhe causa certo 

receio, visto que ela entende a necessidade em atender a essa demanda. 

─ “Matteo, os clientes estão cobrando por novidade. Preciso fazer novos pratos!”, Giuliana 

comenta aflita com seu marido. 

─ “Ah, mas as entregas estão indo tão bem. Acho que não é hora de se preocupar com isso!”, 

respondeu Matteo. 

─ “Nada disso! Não vê o quanto os clientes pedem por novidade nos comentários deles? Não 

posso deixar de atendê-los, Matteo!” 

─ “Humm... o que você pensa em fazer? Já pensou em sobremesas, Giuliana?” 

─ “Nossa! Nunca fiz doces, Matteo! Assim você me deixa mais confusa!” 

─ “Calma! Foi só um palpite!” Você vai conseguir!” 

─ “Bem, na verdade penso em trazer novidades, mas com pratos menos sofisticados, porque com 

a pandemia, já viu né?! As vendas diminuíram muito, sei que as pessoas não param de comer, mas, 

diminuem os gastos, então vão gastar somente com o básico”. Giuliana explica. 

Com todas essas dúvidas e incertezas, percebe-se que Giuliana conseguiu enxergar a demanda 

do mercado assim como suas exigências e sem deixar de perceber as fragilidades do cenário ao qual ela 

está inserida. Além desses pontos trazidos por Giuliana, as massas e molhos artesanais que são 

oferecidos pela Cucina Moreli têm um valor elevado por serem produtos mais refinados, a matéria-

prima, por exemplo, é escolhida com muito cuidado para garantir a qualidade dos pratos elaborados.  

No entanto, com a crise econômica instaurada na cidade onde ela atua, percebe-se que houve uma 

retração nas vendas. Com isso, será necessário a produção de produtos de valor mais baixo e que atenda 

a demanda do mercado, além de novos sabores para atender as exigências dos clientes.  

Após essa exposição, fica evidente que essas novas demandas vão exigir de Giuliana novas 

habilidades sobre os novos pratos e ainda sobre o processo de como fazê-lo, sua expertise atual é de 

acordo com o que ela aprendeu a fazer há anos.  

 

3 Dilema do caso  
 

O crescimento no mercado da Cucina Morelli apresenta-se como promissor, principalmente em 

relação à demanda de atuais e potenciais clientes desse nicho. Porém, a partir do contexto e dos desafios 

apresentados, Giuliana se encontra no seguinte dilema: Continuar com a produção, com base no 

conhecimento acumulado, para atender um mercado mais restrito ou passar a ofertar produtos 

alternativos com mais aceitação no momento e que exige novas aprendizagens?  

 



 

 

 

 

 

4 Fechamento do caso  
 

Giuliana se dispôs a realizar o sonho de trabalhar com culinária e ofertar massas e molhos caseiros 

artesanais. Como descendente de família italiana, seus pratos são preparados a fim de retratar a cultura 

da Itália e promover essa experiência aos seus clientes. 

A Cucina Morelli, idealizada por Giuliana, está crescendo no mercado, conforme disposto no 

texto, principalmente em relação à demanda de atuais e potenciais clientes, os quais se demonstram 

satisfeitos com os produtos ofertados a eles. Mas o crescimento da empresa se encontra atrelado a uma 

nova necessidade do mercado e, por sua vez, o atendimento a essa necessidade exige de Giuliana novos 

aprendizados. 

Assim posto, a partir do contexto apresentado, este caso traçou um panorama para a 

aprendizagem empreendedora. Como percebido durante a narrativa, em decorrência do cenário 

vivenciado atualmente, Giuliana, precisa decidir o que irá fazer para atender as exigências de seu 

público respeitando a realidade econômica que está posta.  E agora, Mama mia! O que fazer? Está dada 

a largada, mãos na massa! 

 

5 Anexos  
 

Figura 2: Pratos produzidos pela Cucina Morelli 

   
Fonte: Instagram da empresa 

6 Notas de ensino  

a) Fonte de dados: Como fonte primária utilizada para construção do presente caso para ensino, 

destaca-se a aplicação de entrevista realizada com a proprietária da empresa analisada, em que foram 

levantadas informações que serviram de base para a contextualização da situação apresentada. Destaca-

se, que algumas situações e personagens envolvidos no caso foram empregados de maneira fictícia, 

visando a contextualização das temáticas abordadas e o sigilo de determinados indivíduos. No que se 

refere às fontes secundárias utilizadas no estudo, estas compreendem a análise de redes sociais 

(Instagram) da empresa abordada no caso em análise, informações obtidas no site do Sebrae acerca dos 

impactos da pandemia nas empresas e pesquisas teóricas e empíricas abordando sobre a aprendizagem 

empreendedora. 

b) Objetivos didáticos: O caso para ensino objetiva instigar a reflexão crítica e analítica dos alunos 

acerca de uma experiência real dos desafios de uma empresa, em que a decisão a ser tomada poderá 

impactar de forma positiva ou negativa no andamento do negócio. Apesar do caso estar inserido num 

ramo específico de atuação, a contextualização da problemática reflete aspectos atuais vivenciados de 

forma similar por empresários de distintos ramos de atividade, principalmente no que se refere aos 

reflexos do contexto pandêmico e a experiência vinculada à gestão, possibilitando que os alunos 

analisem o caso considerando outros elementos. Os temas a serem desenvolvidos englobam a 

Aprendizagem empreendedora e Empreendedorismo. 



 

 

 

 

 

c) Objetivos educacionais: A partir da apresentação do caso, espera-se que os alunos analisem a 

trajetória histórica da Cucina Morelli e se coloquem no lugar de Giuliana para avaliar e discutir as 

aprendizagens e decisões que permeiam sua atuação, principalmente no que diz respeito às decisões e 

ações que levam a reflexão sobre a aprendizagem empreendedora. Nesse sentido, os objetivos de ensino 

do caso englobam:  

● Desenvolver a capacidade de análise crítica dos alunos acerca dos aprendizados e 

conhecimentos necessários à atuação do empreendedor; 

● Discutir elementos que contribuem para a aprendizagem empreendedora nas organizações; 

● Fomentar nos alunos a importância da aprendizagem empreendedora 

 

d) Recomendação para utilização: Este caso é recomendado para os cursos de graduação em 

Administração, sendo importante a aplicação do estudo em disciplinas de Empreendedorismo, 

especialmente no que se refere à abordagem de Aprendizagem empreendedora, e também em disciplinas 

atreladas a Gestão e Negócios, considerando que os temas apresentados refletem os enfoques discutidos 

nessas áreas. 

 

e) Questões para discussão do caso 

 

Questão 1: A partir do narrativa apresentada no caso, quais são os principais desafios à aprendizagem 

empreendedora de Giuliana considerados pelo grupo? Destaque e comente sobre cada um deles. 

Questão 2: No caso apresentado é destacado que a decisão em expandir o negócio tem gerado em 

Giuliana certa insegurança, uma vez que ela não se sente totalmente preparada, se questionando sobre 

sua capacidade de desenvolver com êxito novos produtos, sendo estes mais alternativos, bem como os 

respectivos processos atrelados a essa produção. A partir disso, na opinião do grupo, quais medidas e/ou 

ações poderiam ser adotadas pela empreendedora para que ela se sentisse mais preparada e capacitada 

para expandir a Cucina Morelli? 

Questão 3: Considerando que Giuliana optasse por não focar na oferta de produtos mais alternativos 

neste momento, quais ações poderiam ser utilizadas para a manutenção dos clientes da Cucina Morelli? 

Questão 4: Giuliana realizou seu sonho de empreender inspirada em uma cultura de tradição familiar 

italiana, agora, o futuro da Cucina Morelli está em suas mãos! Ela precisa decidir entre continuar com 

a produção com base no conhecimento acumulado para atender um mercado mais restrito ou passar a 

ofertar produtos alternativos com mais aceitação no momento e que exige novas aprendizagens. 

Considerando os elementos, benefícios e desafios presentes no caso, qual a melhor decisão a ser tomada 

diante desse dilema? Justifique. 

f) Análise do caso 

Questão 1: Ao traçar uma análise do caso apresentado, fica evidente que a protagonista Giuliana 

vivencia um dilema atrelado a determinados desafios. Um dos desafios que podem ser destacados seria 

a autoconfiança de Giuliana. Por não conhecer novos pratos, considerando que este conhecimento se 

configura em uma demanda do mercado atual, tal situação se apresenta como um dos principais desafios 

e necessidade de busca de novos conhecimentos que possam contribuir para a possibilidade de oferta 

de produtos alternativos pela Cucina Morelli. 

Questão 2:  Seguindo na discussão, a aprendizagem empreendedora ocorre como um processo contínuo 

e que contribui para o avanço de conhecimentos importantes para gestão de um negócio. Assim como 

a aprendizagem empreendedora ocorre por meio da prática, ela também se dá por meio das relações 

entre as pessoas. 

O contato com professores, consultores, mentores e outros empreendedores fazem parte das inúmeras 

possibilidades de aprender e juntamente à esse contexto, a medida que o processo de aprendizagem flui, 

diversos benefícios serão trazidos para o empreendedor, pois novas habilidades e conhecimentos 

adquiridos ajudarão a gerenciar questões de riscos e trarão resultados positivos como decisões mais 



 

 

 

 

 

assertivas para o gerenciamento do negócio (Deakins, O´neill e Mileham, 2000; Lattacher e Wdowiak, 

2020). 

A partir desse contexto e analisando a situação de Giuliana, algumas alternativas poderiam ser tomadas 

para minimizar as inseguranças e potencializar a capacidade da empreendedora. Primeiramente, seria 

possível aderir à expansão da empresa a partir do estabelecimento de sociedade, a qual deveria ser 

realizada com indivíduos que possuem experiência e amplo conhecimento nesse ramo de atividade, a 

fim de contribuir com novas ideias e propostas de produtos. Além disso, seria importante para a boa 

atuação da empresa no mercado, que Giuliana realizasse cursos mais intensivos, voltados para o 

aprimoramento de seu conhecimento acerca de pratos mais alternativos. Isso porque o conhecimento 

que Giuliana possui é, em grande parte, composto pelos aprendizados de receitas de família. Dessa 

forma, aprender sobre outros pratos diversificados (alternativos), poderia ser uma ação que resultaria 

para que Giuliana se sentisse autoconfiante e capacitada para expandir a Cucina Morelli. 

Questão 3: O empreendedorismo é permeado por riscos e oportunidades, assim, as decisões devem fazer 

parte das atividades de responsabilidade do empreendedor. Nesse sentido, essa questão procura 

fomentar a reflexão e a discussão sobre possíveis ações viáveis para o desenvolvimento e manutenção 

da Cucina Morelli no mercado. 

Assim posto, o professor poderá incentivar os alunos a pensarem em possíveis soluções. 

Complementarmente, o embasamento teórico para desenvolver essa questão poderá ser encontrado nas 

temáticas que envolvem inovação e processo empreendedor, o qual está atrelado à identificação de 

novas oportunidades. 

Nesse sentido, poderiam ser adotadas ações como inserção de novos pratos (ou seja, outros tipos de 

massas e molhos); incremento da oferta de cursos de curta duração ministrados por Giuliana visando 

ensinar algumas receitas específicas da culinária italiana que ela já domina; utilização de redes sociais 

de forma mais acentuada; criação de um sistema de fidelização de clientes e oferta de pratos 

promocionais diariamente. 

Ao término da atividade, o professor poderá estimular um debate entre os grupos contrapondo as 

propostas apresentadas, discutindo os possíveis resultados da implementação de tais ações. 

Questão 4: Rae e Carswell (2000) apresentam em seu estudo a importância da orientação para a ação e 

também para aprender baseando-se em experiências vivenciadas. Assim, destaca-se a relevância da 

criação de um contexto real construído para fomentar a aprendizagem dos alunos, como é a situação 

apresentada no caso, sendo necessário avaliar, discutir e tomar decisões. Nesse sentido, ao mergulhar 

na literatura do caso e na resolução do dilema proposto, os alunos terão acesso à aprendizagem 

empreendedora de forma experiencial (Pittaway e Cope, 2007), se colocando no lugar de Giuliana para 

decidir entre qual das alternativas seria a mais assertiva para a empresa. 

Para a resolução dessa questão, o professor poderá solicitar aos alunos para levantarem os benefícios e 

os desafios atrelados a cada escolha, fazendo na sequência um comparativo entre os argumentos 

apresentados. 

Destaca-se, ainda, que o propósito desta questão não é apontar uma decisão correta, mas sim, fomentar, 

a partir da experiência dos alunos, posicionamentos críticos, o papel deles como gestores diante das 

exigências do mercado, a importância da busca pelo aprendizado e autonomia para a tomada de decisão. 

 

g) Sugestão de um plano de ensino, delimitando claramente a metodologia de aplicação e análise 

em sala de aula: 

● Passo 1: Para a aplicação e desenvolvimento do caso para ensino, os alunos deverão ser 

divididos em grupos de 4 ou 5 integrantes. 

● Passo 2: Os alunos deverão realizar a leitura do caso. 

● Passo 3: Sugere-se empregar a técnica de Aprendizagem Baseada em Problema (PBL), e em 

seguida aplicar o brainstorming de forma que os alunos, a partir da análise e levantamento de 

soluções para o problema apresentado, possam listar os possíveis resultantes da decisão a ser 

tomada por Giuliana. Independentemente da decisão que o grupo apresentar como alternativa 

para o caso, devem ser apresentados os elementos que justifiquem a decisão escolhida. Nesse 



 

 

 

 

 

momento, é importante que os alunos considerem elementos como os riscos, benefícios, 

desafios, aprendizados, dentre outros.  

● Passo 4: Após responderem às questões propostas neste Caso para Ensino, definirem a melhor 

alternativa para a resolução do dilema apresentado e listarem as peculiaridades intrínsecas à 

decisão tomada, os alunos deverão compartilhar os resultados com a classe. Por fim, será feito 

o fechamento sobre a atividade realizada com a turma. 
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Resumo:  Ao longo de quatro anos, a Muda Meu Mundo buscou resolver dois grandes 

problemas: a exploração dos agricultores familiares e o custo excessivo dos produtos orgânicos. 

Posicionou-se como uma ponte entre produtor e consumidor para tornar acessível o consumo 

de alimentos sem agrotóxicos aos brasileiros. No entanto, não conseguiu, até o ano de 2019, 

tornar-se uma empresa competitiva frente aos produtos e preços tradicionais. Por meio do caso, 

os alunos poderão discutir os desafios da competitividade de um negócio social e a conciliação 

dos fatores de competitividade com a necessidade de transformação social.  

 

Palavras-chave: Competividade. Negócio Social. Pequena Empresa 

 
1 Introdução 

Era a última reunião do ano de 2018 e provavelmente, uma das mais decisivas, pois ali 

começaria um sonho, um sonho de começar um negócio de impacto que levaria alimentos sem 

agrotóxicos e com preços justos para a mesa dos brasileiros. A fundadora da Muda Meu 

Mundo, a CEO Priscilla Veras, tinha o grande desafio de reinventar o negócio e torná-lo 

competitivo frente ao mercado tradicional de alimentos.  

Esta história se inicia em 2016, quando Priscilla Veras e sua irmã e sócia fundaram o 

negócio de impacto social "Muda Meu Mundo", com a missão de facilitar o acesso de 

agricultores familiares do interior do estado do Ceará aos mercados consumidores na capital, 

Fortaleza, trabalhando em prol da organização e fortalecimento do setor, assim como entregar 

comida saudável, livre de agrotóxicos aos consumidores finais.  

A Muda Meu Mundo exerce o seu papel como empresa social aproximando-se das 

famílias de agricultores para entender a sua realidade e apoiá-los no escoamento de sua 

produção de verduras e legumes para feiras agroecológicas na cidade de Fortaleza. Desta 

forma, inicialmente passou a mapear grupos de agricultores com o perfil pretendido e 

estabeleceu acordos iniciais de compra da produção. No entanto, no ano posterior percebeu que 

apenas escoar a produção não iria transformar a realidade local.  Em 2017, a empresa passou 

também a capacitar as famílias em boas práticas de produção. Finalizaram o ano com 20 

famílias no projeto e várias feiras agroecológicas realizadas em Fortaleza.   

Em 2018, com as feiras estabelecidas em Fortaleza, o programa de capacitação tornou-

se mais efetivo, alcançando mais famílias. Neste período a empresa já contava com uma rede 

de mais de 30 famílias de agricultores e decidiu dar mais um passo: agora com as boas práticas 

de produção melhor sedimentadas entre os agricultores, era o momento de iniciar o processo 

de certificação orgânica.  Com isso, o modelo de negócio da empresa se firmou em capacitar, 

certificar e escoar. 
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Contudo, ainda que a rede de agricultores aumentava, seguiam os desafios de alcançar 

a sustentabilidade financeira do negócio. Seriam os espaços abertos das feiras semanais, a 

melhor estratégia de comercialização dos alimentos? O fato é que as ações tomadas durante 

aqueles últimos quatro anos não haviam gerado a pretendida competitividade da empresa frente 

ao mercado de alimentos tradicionais e até mesmo, orgânicos, vendidos por meio de outros 

canais. Enquanto os alimentos tradicionais eram vendidos em todos os supermercados e eram 

acessíveis a população, a Muda Meu Mundo continuava vendendo seus alimentos apenas em  

feiras na cidade, distante inclusive do maior público consumidor. O resultado é que não 

conseguiam gerar escala e resultados financeiros sustentáveis para o negócio.  

Ao longo do ano, muitas questões fizeram as sócias discutirem sobre a viabilidade do 

negócio, ao ponto que gerou uma ruptura de sociedade e a efetiva necessidade de reinvenção 

do modelo de negócios da MMM.  

E agora, em carreira solo, Priscilla Veras tem um desafio: Como conseguir tornar seu 

negócio social competitivo e escalar suas vendas? 

O embrião da Muda Meu Mundo 

                A Muda Meu Mundo entendeu que os consumidores estão cada vez mais atraídos 

por estilos de vida saudáveis, que incluem obrigatoriamente se alimentar bem, com bons 

produtos. E para alimentar-se bem, o primeiro passo é fugir dos agrotóxicos e substâncias 

utilizadas para o cultivo de produtos em massa. É preciso alimentar-se de produtos orgânicos.  

      No entanto, o cultivo e o escoamento destes produtos orgânicos passam por uma 

série de desafios até chegar ao consumidor final. Como por exemplo, os baixos investimentos 

realizados nas agroindústrias, os baixos investimentos em pesquisa, assistência técnica 

especializada e produção de insumos e sementes. Embora a expressão “agricultura orgânica” 

aparente uma atividade simples, requisitos como a adubação natural, conservação da área e 

proibição de fertilizantes químicos, dentre outros, requerem cuidados específicos. Além disto, 

quando os agricultores locais conseguem mesmo diante das adversidades realizar todo o 

processo de produção do orgânico, um novo desafio se instala, como vender a produção em 

tempo hábil e como aumentar a escala de produção destes alimentos? 

O mercado de alimentos livres de agrotóxicos é suficientemente grande e a tendência é 

que este mercado continue crescendo. Na Figura 1, em pesquisa realizada pela consultoria 73% 

dos nordestinos responderam que tem disposição em comprar mais orgânicos no futuro, sendo 

o principal impeditivo os preços e os lugares próximos.  

A pesquisa também mostrou o gasto do brasileiro com hortaliças- 17 bilhões - o gasto 

do nordestino com hortaliças - 5 bilhões - e por fim o gasto dos nordestinos com hortaliças 

orgânicas - 692 milhões- faturamento expressivo para o setor.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 1: ANÁLISE DO MERCADO 

 

Fonte: Relatório Quintessa 

 

       Diante deste cenário, a Muda Meu Mundo, empresa especializada em produtos 

orgânicos, começou a atuar, junto com as famílias de agricultores em algumas localidades, 

tanto no escoamento, como na capacitação dessas famílias. De acordo com Porter (2011) umas 

das características de uma empresa que deseja realizar a criação de valor compartilhada, será 

redefinir a produtividade na cadeia de valor e montar clusters setoriais de apoio nas localidades 

da empresa.  

         Natural de Fortaleza, Priscilla Veras se formou em Pedagogia na Universidade de 

Pernambuco, no Recife, e se especializou em Administração e Políticas Pública. Trabalhou por 

uma organização cristã de apoio humanitário e de patrocínio infantil nos Estados Unidos, onde 

pode presenciar na América Latina a realidade de muitas famílias que tinham terras, mas não 

plantavam pois o valor pago pelos atravessadores era tão baixo que não valia o investimento.  

          A empreendedora Priscilla Veras teve o primeiro insight do que seria o Muda 

Meu Mundo no ano de 2012, quando se tornou mãe. No caso, Priscilla Veras ficou preocupada 

em oferecer comida orgânica e saudável para o seu filho pequeno, mas ao procurar produtos 

orgânicos juntos aos agricultores, pode verificar o contraste existente entre o que a sua família 

consumia e o que os agricultores consumiam em suas casas.  

Priscilla Veras inspirou-se no artigo de Porter (2011) que falava sobre a reinvenção do 

capitalismo através da criação compartilhada de valor. Começou, então, a investigar como 

funcionava a dinâmica da cadeia produtiva dos produtos orgânicos em toda sua extensão, desde 

a sua produção, logística e a chegada até o cliente final. O modelo de negócio do Munda Meu 

Mundo foi estruturado a partir de uma participação de um programa junto a Artemisia com a 

seguinte visão: 
“Não falamos em orgânicos, pois o que nossa rede faz é muito mais do que 

apenas produzir sem agrotóxicos. Todo o nosso grupo de agricultores produz 

reflorestamento de mata nativa e cuida do meio ambiente de uma forma muito 

poderosa. Essa força vai para alimento, levando aos consumidores produtos livres, 

nutritivos e justos. Por isso, o nosso alimento não é só orgânico, ele é sustentável".  

Priscilla Veras 

 



 

 

 

Proposta de valor e modelo de receita 

           A Muda Meu Mundo iniciou as atividades em 2016 apenas com o escoamento da 

produção, mas percebeu que havia a necessidade de ensinar os agricultores a produzir de forma 

sustentável (sem agrotóxicos), começando assim o pilar da capacitação. Sentiu-se também a 

necessidade de comprovar a qualidade do alimento para justificar o preço mais alto do que os 

alimentos tradicionais, dando início à certificação.  

A Muda Meu Mundo atua com três pilares: escoamento, capacitação e certificação. 

Conforme figura 2.  

Os agricultores ensinaram que a melhor maneira de produzir produtos saudáveis e livres 

de agrotóxicos e exploração é aprendendo a observar a natureza, cuidar dela e retirar o que for 

essencial para a vida, sem agressão. 

Os agricultores da Rede Muda Meu Mundo passam por um nivelamento (capacitação) 

e certificação em Sustentabilidade, onde sua propriedade é avaliada Social, Econômica e 

Ambientalmente. 

A Capacitação tem todo o conteúdo necessário para que o agricultor produza de maneira 

sustentável e inicie de maneira off-line (com lições aplicadas por técnicos especializados in  

 

loco). Para que um maior número de agricultores fosse capacitado, foram criadas vídeo 

aulas, com linguagem simples, acessível e práticas. 

 

Figura 2: Os três pilares 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 



 

 

No entanto, dos três pilares da Muda Meu Mundo, apenas um é fonte de receita: o 

escoamento. A startup cobra um percentual (%) na venda e transporte dos alimentos cultivados 

por agricultores familiares para clientes diversos.  

Há a possibilidade dos outros dois pilares entrarem como receitas. A capacitação por 

meio da comercialização de aulas para capacitar agricultores na transição para agricultura 

sustentável. E a certificação, por meio da visita técnica na lavoura e avaliação dos requisitos 

mínimos. 

Por isso, é importante avaliar os riscos de cada frente na geração de receitas e 

benchmarks que criaram barreiras de competitividade. Conforme tabela 1: 

 

Tabela 1: Estudo das principais barreiras de competitividade 

BARREIRAS DE COMPETITIVIDADE 

PILAR EMPRESA SOBRE 

 

Escoamento 

Siembra Viva/ Colômbia 

Plataforma de ecommerce que escoa alimentos 

orgânicos simples e com alto valor agregado 

(B2C e B2B). Pela plataforma, não se tem ideia 

de quem é o agricultor. 

Woll Café/ Brasil 

Empresa brasileira de café que compra somente 

grãos produzidos de forma sustentável por 

pequenos agricultores.  

Gadc/ Uganda 

Decaraçã o algodão e vende para compradores 

internacionais, proporcionando aos agricultores 

acesso ao mercado. Também capacita e fornece 

apoio, treinamento e insumos agrícolas. 

Certificação IBD 

O IBD – Associação de Certificação Instituto 

Biodinâmico é uma organização que desenvolve 

atividades de certificação de produtos orgânicos 

e biodinâmicos. Foi instituída em 1991, 

desmembrando-se do então Instituto 

Biodinâmico de Desenvolvimento Rural. 



 

 

OIA Brasil Certificações 

A Agricontrol - OIA Brasil Certificações é uma 

empresa consolidada no mercado de certificações 

agropecuária e de alimentos. Os processos de 

certificação são baseados em protocolos de 

qualidade que abrangem não só a qualidade do 

produto final, mas todo o processo produtivo 

Capacitação 

Under The Mango Tree/India 

Ajuda os pequenos agricultores a aumentar sua 

produtividade, ensinando-os a praticar 

apicultura. 

Manejbem/Brasil 

Gera inteligência para o desenvolvimento de 

comunidades de agricultores familiares através 

de assistência técnica rural e tecnologias.  

Basix Krishi/Índia 

 

Treinamento agrícola "mão-na-massa"de alta 

qualidade e assistência técnica aos pequenos 

agricultores. Visitas quinzenais de técnicas à 

lavoura, agricultor paga um mensal para 

participar do grupo.  

 

Fonte: Relatório da Consultoria Quintessa. Elaborada pelos autores. 

Impacto e desafios na agricultura familiar 

              O grande desafio da Muda Meu Mundo é balancear as necessidades de escoamento 

com a capacidade de cultivo e entrega dos agricultores certificados. Pois o aumento da demanda 

por produtos saudáveis gera a necessidade de uma maior quantidade de kg de alimentos 

escoados. Para aumentar a quantidade escoada, é necessário aumentar a quantidade de 

agricultores certificados. Para aumentar a quantidade de agricultores certificados, é necessário 

aumentar a quantidade de agricultores capacitados.  

Por isto, Priscilla Veras estuda como criar tecnologias para o aumento de produtividade 

dos agricultores, como fazer sua capacitação ser aceita em países de língua portuguesa e como 

tornar sua certificação oficial, mas sem explorar o agricultor.  

O desafio de crescimento, escala e sustentabilidade financeira perpassa pelos três 

pilares do modelo de negócios da empresa. Percebendo que precisaria de ajuda, principalmente 

após a saída da sócia, para tocar estes três pilares do negócio, Priscilla Veras resolver dar o 

próximo passo.  

Ou cresce ou desaparece: em busca do crescimento 

            O próximo passo iniciou em 2019 quando Priscilla decidida a crescer e a tornar a Muda 

Meu Mundo mais competitiva e sólida no mercado Cearense, decidindo buscar parcerias. 



 

 

Priscilla então procurou ajuda profissional e conseguiu um aporte financeiro crucial para 

acelerar o crescimento do seu negócio.  

O primeiro aporte recebido foi conquistado através de uma fundação de apoio científico 

e tecnológico do Ceará no valor de R$ 90.000,00 destinado à capacitação de agricultores, 

marketing e construção de programa de agricultura sustentável.  

O segundo aporte veio em 2019, de um investidor em negócios sociais, no valor de R$ 

290.000,00, destinado a pagamento de equipe (fixos e terceiros), pagamento de dívidas, compra 

da parte societária da Deborah Veras, compra de equipamentos e fluxo de caixa.  

Neste último aporte também veio a ajuda estratégica da consultoria em negócios de 

impacto, especializada em aceleração de negócios de impacto social. A consultoria começou a 

trabalhar então na tração e escala do Muda Meu Mundo.  

Na primeira reunião com os consultores da Consultoria de Negócios de Impacto, 

Priscilla desenhou seu negócio e falou da sua principal preocupação: como tornar-se 

competitiva frente aos alimentos tradicionais. E questionou: 

• Que ações tomar para que a Muda Meu Mundo aumente sua competitividade? 

• Como enfrentar as ameaças dos produtos substitutos? 

• Como maximizar os benefícios do produto para auferir vantagem competitiva? 

Os consultores se entreolharam e demonstraram enorme satisfação. Começaram a falar 

que aquela preocupação era legítima e que para entendê-la e solucioná-la contavam com 

Michael Porter.  

Priscilla ficou sem entender, mas logo eles prosseguiram e começaram a falar sobre as 

5 Forças de Porter (Porter, 2008). Explicaram que as Força de Porter estudam os fatores 

externos que têm influência na capacidade de um negócio em atender seus clientes e crescer 

no mercado (PORTER, 2008; WELLNER et al, 2020). 

 São elas:  

● Força 1: Ameaça de produtos substitutos. 

● Força 2: Ameaça de entrada de novos concorrentes. 

● Força 3: Poder de negociação dos clientes. 

● Força 4: Poder de negociação dos fornecedores. 

● Força 5: Rivalidade entre os concorrentes. 

 

Os consultores afirmaram que por meio das Forças de Porter eles irão estruturar uma 

estratégia para a Muda Meu Mundo tornar-se mais competitiva no mercado. Você agora é um 

dos consultores da empresa de consultoria em impacto social e tem o desafio acima em mãos. 

Utilize as 5 Forças de Porter e apresente soluções para a Muda Meu Mundo.  

 

NOTA DE AULA 

Sinopse  

             O negócio de impacto Muda Meu Mundo recebeu um aporte de um grande investidor 

local no ano de 2019, onde pode investir com o dinheiro em uma grande consultoria de 

negócios de impacto social.  



 

 

    A Consultoria de negócios de impacto social realizou um diagnóstico na empresa 

Muda Meu Mundo baseado em seis dimensões: Estratégia e modelo de negócios, pessoas, 

marketing, financeiro, processos e governança.  

        A empresa recebeu um diagnóstico realizo pela consultoria, onde indicava que 

para mitigar os riscos que permeiam o mercado, a empresa precisava aprimorar mais ainda a 

sua proposta de valor, tanto em relação aos clientes finais, quanto pelos agricultores 

beneficiados. O diagnóstico da consultoria discorre sobre melhorias no seu modelo de 

negócios, melhoria nos controles financeiros, além de repensar sobre o seu novo 

posicionamento de mercado.  

      O diagnóstico ainda relata a necessidade de contratar novos profissionais, 

principalmente um talento que assuma a parte financeira, implemento de um controle 

financeiro confiável, mapeamento dos processos, aumentar o número de agricultores 

certificados, desenvolver os seus processos internos e expandir novos setores para poder 

expandir os seus pontos de venda.  

     A Muda Meu Mundo conseguiu entrar em uma das maiores redes de supermercados 

do Ceará. Inicialmente com 01 loja e no ano de 2020, consegue abastecer 5 lojas. Assim como 

escalou no escoamento da produção, também conseguiu recrutar e capacitar mais agricultores 

para fornecer o produto base.  

Portanto, o caso desafia os alunos a compreender com o como o MUDA MEU   

MUNDO, diante das Cinco Forças de Porter para poder ganhar escala e competitividade.  

 

Objetivo do caso  

 

• Pretende fazer uma análise da empresa MUDA MEU MUNDO e do mercado de 

orgânicos diante das Cinco Forças de Porter para poder ganhar escala e 

competitividade.  

 

Questões para discussão 

 

• Utilizando as Forças de Porter, o que a Muda Meu Mundo pode fazer para aumentar o 

seu poder de negociação frente ao cliente? 

• Utilizando as Forças de Porter, como eles enfrentam as ameaças dos produtos 

substitutos? 

• Utilizando as Forças de Porter, quais diferenciais competitivos a Muda Meu Mundo 

possui quanto aos fornecedores de produtos e como ela poderá maximizar esta 

vantagem para auferir vantagem competitiva frente aos concorrentes? 

Conhecimento necessário e nível de análise requeridos 

          Devido à quantidade de assuntos que devem ser abordados para sua total compreensão, 

este caso foi desenvolvido para alunos de Graduação e lato sensu (MBA e Especialização) e 

mestrados profissionais.  

Sugerimos que estes estudantes já tenham cursado disciplinas sobre Estratégia, tão 

quanto introdução à Microeconomia. Com base nesses conhecimentos já adquiridos, os 

alunos poderão compreender como as empresas utilizando conhecimento baseada nas Cinco 

Forças de Porter podem criar estratégias para adquirir vantagem competitiva 

 

 

 

 



 

 

.    

Relação entre os objetivos de um curso e um programa 

           Sugerimos que este caso seja utilizado em disciplinas como Introdução a 

Microeconomia, Gestão Estratégica de Negócios, Estratégia Competitiva, Cadeia de 

Suprimentos, Estratégia e Planejamento de Empresas, Gestão da Responsabilidade 

Socioambiental e Sustentabilidade.  

Programas de MBA, Especialização, Mestrado e Doutorado podem utilizar o caso em 

qualquer estágio do curso, visto que os alunos, em suas graduações, já passaram por 

disciplina(s) de Estratégia Empresarial e Introdução a Microeconomia, portanto, são capazes 

de compreender como as empresas utilizando conhecimento baseada nas Cinco Forças de 

Porter podem criar estratégias para adquirir vantagem competitiva.    

Vale ressaltar que o caso é fortemente recomendado a cursos que têm como foco 

assuntos relacionados à Negócios Sociais ou Empreendedorismo Social. 

Fontes de dados e métodos de coleta 

           O caso é baseado em fontes primárias. As informações foram concedidas pela Sócia 

proprietária do Muda Meu Mundo, a empreendedora Priscilla Veras, onde baseado em um 

relatório de diagnóstico da Quintessa, uma das principais consultorias em Negócios Sociais do 

Brasil, ocorrida em 2019, pode se construir o case.   

Link com funções gerenciais 

            O caso é interessante para gestores de negócios que geram impacto socioambiental e 

potenciais   empreendedores sociais. Como também gestores de pequenas e médias empresas 

que possuem dificuldades em aumentar a eficiência do seu negócio.  

O caso pode ajudar esse público-alvo a desenvolver atividades semelhantes em suas 

organizações, ajudando a desenvolver estratégias que geram mais empregos e aumentam a sua 

competitividade.  

Administração da aula 

O caso deve ser desenvolvido ao longo de uma aula com três horas e meia de duração. 

Preparação para a aula e questões básicas 

Os alunos devem ser instruídos a ler o caso antes da aula. Eles também devem ser instruídos a 

analisar e elaborar uma resposta para as seguintes questões: 

Priscilla Veras encontra-se diante de um dilema em que ele dispõe de três opções. Que 

ações a Muda Meu Mundo deverá tomar para aumentar sua competitividade e escalar?  

(1) Utilizando as Forças de Porter, o que a Muda Meu Mundo pode fazer para 

aumentar o seu poder negociação frente ao cliente?  

(2) Utilizando as Forças de Porter, como eles enfrentam as ameaças dos produtos 

substitutos?  

(3) Utilizando as Forças de Porter, quais diferenciais competitivos a Muda Meu 

Mundo possui quanto aos fornecedores de produtos e como ela poderá maximizar esta 

vantagem para auferir vantagem competitiva? 

Você agora é trabalhar como Consultor em uma grande Consultoria em Negócios 

Sociais, o que você faria como consultor para ajudar a empresária diante desse panorama ? 

Organizando a discussão do caso 

O Quadro 1 é a linha do tempo proposta para o caso em questão. Cada item será discutido em 

maiores detalhes adiante.  

 



 

 

 

Quadro 1 – Linha do tempo de discussão do caso 

0 – 10 

min. 

Apresentação geral do caso, detalhando os seus objetivos. 

10 – 40 min. 
Debate em grupos sobre o contexto do caso, em 2019, abordando as 

seguintes questões: 

40 – 70 min. Apresentação e debate acerca das respostas referentes ao contexto do 

caso propostas pelos grupos. 

70 – 100 min. Discussão em grupos sobre o dilema enfrentado por Priscilla Veras 

100 – 120 min. Intervalo. 

120 – 150 min. Apresentação e debate das soluções propostas pelos grupos. 

Apresentação pelo instrutor da estratégia implantada pelo Muda Meu 

Mundo. 

150 – 180 min. Avaliação do contexto atual em face da estratégia adotada pelo Muda 

Meu Mundo, considerando as seguintes questões: 

1. Utilizando as Forças de Porter, o que a Muda Meu 

Mundo pode fazer para aumentar o seu poder de negociação 

frente ao cliente? 

2. Utilizando as Forças de Porter, como eles 

enfrentam as ameaças dos produtos substitutos? 

3. Utilizando as Forças de Porter, quais diferenciais 

competitivos a Muda Meu Mundo possui quanto aos 

fornecedores de produtos e como ela poderá maximizar esta 

vantagem para auferir vantagem competitiva? 



 

 

180 – 210 min. Apresentação e debate acerca das respostas referentes ao contexto do 

caso propostas pelos grupos. Conclusão geral do caso. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Apresentação geral do caso 

       Nos primeiros 10 minutos, o instrutor deve fazer aos alunos uma breve apresentação do 

caso, destacando os objetivos a serem alcançados e a importância para a fixação e aplicação da 

base conceitual desenvolvida na disciplina. 

Discussão gerencial 

          O instrutor deve dividir a turma em grupos de até 4 ou 5 pessoas (dependendo do 

tamanho da turma) para a discussão de quatro perguntas fundamentais para delinear o contexto 

do dilema que será apresentado em seguida. A primeira pergunta a ser debatida pelos grupos é 

a seguinte: 

“Utilizando as Forças de Porter, o que a Muda Meu Mundo pode fazer para aumentar 

seu poder de negociação frente ao cliente?” 

 

O objetivo dessa pergunta discorre sobre a decisão de Priscilla Veras sair das feiras 

livres e começar a vender para grandes redes de supermercado de Fortaleza. Segundo Porter 

(2008), o poder de negociação dos clientes, é um fator importante para se levar em conta, pois 

pode afetar diretamente a rentabilidade da empresa. Se os clientes podem usar o seu prestígio 

para pressionar o preço para baixo. Para tanto, o instrutor deve ter discutido previamente em 

momento anterior o poder de negociação dos clientes.  

Durante a discussão das respostas, o instrutor pode argumentar que o mercado de 

produtos orgânicos cresce em torno de 20% ao ano, de acordo com o relatório da Quintessa, o 

que motivou Priscilla a sair das feiras livres e começar a vender para supermercados, pois é um 

mercado em crescimento, onde existe uma gradual demanda dos clientes.   

 

A próxima pergunta é : 

“Utilizando as Forças de Porter, como eles enfrentam as ameaças dos produtos 

substitutos?” 

 

O objetivo dessa pergunta discorre sobre a Muda Meu Mundo enfrentar a concorrência 

de produtos substitutos. Segundo Porter (2008), ameaça de produto substituto é aquele que tem 

características iguais ou similares ao produto ou serviço oferecido pela empresa. Ainda de 

acordo com Porter (2008) a existência de produtos substitutos faz com que diminua a 

lucratividade do setor. Para tanto, o instrutor deve ter discutido previamente em momento 

anterior sobre ameaça de produtos ou serviços substitutos. 

Durante a discussão das respostas, o instrutor pode argumentar que durante a pesquisa 

da Quintessa, foi observado que 79% dos nordestinos responderam que tinha uma grande 

disposição a comprar produtos orgânicos, mas um dos grandes fatores impeditivos seria o preço 

alto ou disponibilidade de locais que ofereçam o próximos a sua residência. Tais fatores podem 

influenciar na compra de produtos substitutos.  

 



 

 

A próxima pergunta é : 

“Utilizando as Forças de Porter, quais diferenciais competitivos a Muda Meu Mundo 

possui quanto aos fornecedores de produtos e como ela poderá maximizar esta vantagem para 

auferir vantagem competitiva? 

 

O objetivo dessa pergunta discorre sobre qual o poder de influência da Muda Meu 

Mundo frente aos seus fornecedores. Outro fator que cabe destacar o quanto a Muda Meu 

Mundo é dependente dos seus fornecedores. Segundo Porter (2008), um grupo de fornecedores 

é poderoso se existe apenas um pequeno número de produtores na região ou se os fornecedores 

não dependem da empresa para vender os seus produtos. Para tanto, o instrutor deve ter 

discutido previamente em momento anterior sobre o poder de negociação dos fornecedores. 

Durante a discussão das respostas, o instrutor pode argumentar que a Muda Meu Mundo 

atua em toda cadeia produtiva dos agricultores: escoamento, capacitação e certificação. Além 

disso, a Startup cobra um percentual (%) na venda e transporte dos alimentos cultivados por 

agricultores familiares para clientes diversos.  

 

Escolha das respostas  

 

 

Os alunos precisam levantar as ações em post its frente aos dilemas encontrados no caso da 

empresa Muda Meu Mundo. Sugere -se que seja realizado em modelo de brainstorm, com as  

 

perguntas coladas na parede. Em seguida o professor irá instruir os alunos a elaborar um filtro 

de seleção das ações (desejável x prático x viável). Por fim, os alunos devem selecionar quais 

ações são viáveis para serem implementadas.  

  

REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

Comini, G., Barki, E., & de Aguiar, L. T. (2012). A three-pronged approach to social business: A Brazilian 
multi-case analysis. Revista de Administração, 47(3), 385-397. 
Petrini, M., Scherer, P., & Back, L. (2016). Modelo de negócios com impacto social. Revista de 
Administração de Empresas, 56(2), 209-225. 
Porter, M. E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard business review, 86(1), 
78. 
Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). How to reinvent capitalism—and unleash a wave of innovation 
and growth. Managing Sustainable Business, 323. 
Prahalad, C. K. (2002). The fortune at the bottom of the pyramid. Strategy+ business, 26. 
Wellner, S., & Lakotta, J. (2020). Porter's Five Forces in the German railway industry. Journal of Rail 
Transport Planning & Management, 14, 100181 
Yunus, M., Moingeon, B., & Lehmann-Ortega, L. (2010). Building social business models: Lessons 
from the Grameen experience. Long range planning, 43(2-3), 308-325. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 1 - Feiras Livres do Muda Meu Mundo 

 

Anexo 2 - Agricultores certificados no Município de Chorozinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3 - Site Muda Meu Mundo (www.mudameumundo.com.br)  
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Resumo:  Este caso de ensino tem como objetivo levar o estudante a compreender a 
importância da expansão de marca como estratégia de desenvolvimento e crescimento dos 

resultados de um negócio. Através da trajetória de uma empreendedora que atuava no segmento 
de lavanderia e depois de um certo período, para alavancar seu negócio, migra para a carreira 

executiva em busca de formação e desenvolvimento aceitando um desafio como Diretora de 
Marketing da Marca Omo, líder em vendas de sabão em Pó. O documento está dividido em 
duas partes: (i) o Caso de Ensino com introdução e contexto; e (ii) notas de ensino com 

objetivos educacionais e utilização recomendada além de indicação de atividades a serem 
desenvolvidas em sala de aula.  

 
Palavras-chaves: Sabão em pó; Inovação; Liderança; Extensão de Marca.  
 

1 Introdução 

 

1.1 Contexto 
 

 Formada em Administração de Empresas na FAAP, ainda aos 18 (dezoito) anos, 

Marcela decidiu não aceitar a vaga para efetivação, para analista de Marketing, que uma grande 
companhia ofereceu e abriu a sua própria startup no segmento de bens de consumo não duráveis 

(onde testemunhou de perto o seu avô e seu pai construírem empreitadas de sucesso). Marcela 
também foi muito bem-sucedida por vários anos consecutivos até que em 2016, com a crise 
política e econômica que assolou o Brasil, viu o seu negócio quase naufragar.  

Antes de perdê-lo de vez e mergulhar no prejuízo, considerou a possibilidade que tinha 
de vender metade do seu negócio para tentar mantê-lo vivo. Isso traria algum respiro e chances 

de sucesso mais a longo prazo, mas também implicava em sérios riscos como ter que dividir 
com alguém que não compartilhasse seus valores, o primeiro deles, ou, ainda, se a empresa não 
voltasse a prosperar tão cedo, ser obrigada a vender a sua parte e renunciar a algo que havia 

criado. 
Depois de muitos dias refletindo, noites mal dormidas, e diga-se, muita tensão e aflição, 

Marcela tomou a sua decisão. Convocou seu time, cerca de vinte pessoas, e fez questão de 
comunicar-lhes em primeira mão: 

- Me faltam palavras para agradecer tanto esforço e dedicação ao longo desses anos por 

parte desse time tão maravilhoso. Se hoje tenho algo para decidir se abro mão ou se divido com 
alguém é porque nós, juntos, construímos esse “algo”. Um empreendimento que trouxe alegria, 

conforto, que elevou a qualidade de vida de milhares de brasileiros. Que fez donas de casa se 
sentirem mais donas de si mesmas, mais empoderadas, mais fortes. Nós, juntos, 
revolucionamos o mercado de cuidados pessoais e com a casa! Levamos soluções onde antes 

só havia problemas. Então, orgulhem-se, vocês são demais. Agora, para que eu possa continuar 
a contar essa história ao lado de vocês, precisarei me afastar. Vendi a Lave-Seque para uma 

pessoa de minha extrema confiança, que já construiu uma sólida carreira no mercado, 



 

 

acumulando brilhantes passagens por grandes companhias e será ele quem liderará vocês até 
eu voltar. Me aguardem, vou ganhar ainda mais experiência, vou me capitalizar novamente, e 

volto para, ao lado do novo proprietário da Lave-Seque, fazermos história! 
 Passado o êxtase do momento, vivido lentamente ao longo de uma semana em que 

Marcela só quis saber de praticar esportes – natação, seu favorito –, acompanhar as notícias do 
cenário político brasileiro e, colocar suas leituras e séries em dia, era chegada a hora. A sua 
saída da Lave-Seque tinha destino certo pois que parte de uma estratégia de longo prazo: ela 

assumiria a cadeira de Diretora de Marketing da Omo. Sem mais titubear, começou seus 
estudos sobre a companhia pois sabia que teria um desafio imenso daqui para frente e reuniu 

informações importantes: 
 

Histórico   

 

A história da Unilever começou no século XIX, na Inglaterra. Numa época em que 

sabão era um produto genérico, vendido por peso. William Hesketh Lever, através de sua 
empresa Lever Brothers, teve uma ideia simples, porém muito bem aceita: dar nome e 
embalagens individuais aos sabões que fabricava. Assim nasceu o sabão Sunlight. 

Devido ao sucesso da ideia, em 1929 a Lever Brothers expandiu o negócio para outros 
países e uniu-se ao grupo holandês Margarine Unie, da área de alimentos, já que ambos 

utilizavam o azeite de palma como matéria-prima para seus produtos. Desta fusão veio a 
Unilever. Neste mesmo ano, a empresa montou sede na cidade de São Paulo sob o nome de 
Irmãos Lever e, assim, passou a comercializar o sabão Sunlight no Brasil. 

O portfólio Unilever atualmente inclue alimentos, bebidas, produtos de limpeza e 
produtos de higiene pessoal. É a terceira maior empresa de bens de consumo do mundo medida 

pela receita de 2012, após a Procter & Gamble e a Nestlé.[4] A Unilever é a maior produtora 
de alimentos untáveis do mundo, como a margarina.[5] Uma das empresas multinacionais mais 
antigas, seus produtos estão disponíveis em cerca de 190 países.[6] 

A Unilever possui mais de 400 marcas, mas concentra-se em 13 marcas com vendas de 
mais de 1bilhão euros: Axe/Lynx, Dove, Omo, Becel/Flora. Heartbrand. Hellmann´s. Knorr, 

Lipton, LUX, Magnun, Rama, Rexona, Seda e Surf.  
 

Mercado  

 
O mercado brasileiro de sabão em pó movimenta cerca de R$ 1,5 bilhão e o potencial 

de crescimento é expressivo. O consumo per capita anual no país é uma média de 3,65 kg, 
enquanto a média da América Latina é de 4,26. Nos Estados Unidos, cada consumidor utiliza, 
por ano, uma média de 5,47 kg de sabão em pó. Na Europa, esse índice chega a 8,4 kg. Trata-

se de um segmento de grande importância para o crescimento da empresa no Mercado 
brasileiro. 

Os participantes de mercado de sabão em pó são: Omo, Brilhante, Minerva, Ariel, Pop, 
Ace, Tide, Sendas, Extra, Bold, Tixan, Surf, Assim, Campeiro, Ala, Biju, Procter, Invicto, 
Bem-te-vi, entre outros. 

As duas marcas de sabão em pó mais vendidas no mundo - Ariel e Tide nessa ordem - 
são da P&G. Sua participação mundial no mercado de detergentes atinge 33,3%, enquanto seu 

principal concorrente, a Unilever, detém 26,4% de market share. A P&G enfrentou a marca 
líder no Brasil, Omo, com a marca Ariel.  

Com o lançamento de Ariel, a empresa completaria seu portfólio de sabões em pó no 

Brasil, oferecendo às consumidoras produtos superiores em todos os diferentes segmentos do 
mercado, trazendo a inovação como o principal atributo de diferenciação e a perfumação sendo 

este atributo único.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Azeite_de_palma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria-prima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bebida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Procter_%26_Gamble
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nestl%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unilever#cite_note-4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Margarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unilever#cite_note-boyle2014-5
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unilever#cite_note-autogenerated2-6


 

 

Ou seja, temos uma concorrência acirrada entre as marca Unilever e P&G, que são as 
maiores, mas que já sofrem um certo incomodo com entrada de uma nova marca no mercado, 

a Ypê. A empresa, que entrou nesse segmento há apenas cinco anos, já tem 8,9% do mercado. 
 

 

Consumidor 

 

O mercado de sabão em pó surgiu no final da década de 50, enfrentando grandes 
barreiras de aceitação principalmente por causa do sabão em barra que era mais barato e que 

as donas-de-casa já haviam criado o hábito de usá-lo. Porém, com o aumento do poder 
aquisitivo do povo brasileiro e com a inserção da mulher no mercado de trabalho, o sabão em 
pó conquistou seu espaço e até substituiu o sabão em pedra. As mulheres detêm 72% do poder 

de decisão de todas as compras, sendo elas, o principal consumidor de sabão em pó. A faixa 
etária dominante do consumo é de 46% de mulheres entre 25 e 44 anos.  

Os comerciais de sabão em pó retratam como as consumidoras são vistas pelas 
empresas de produtos de limpeza e pode-se fazer uma comparação dos primeiros comerciais 
realizados até os dias atuais. Antigamente, a mulher aparecia no ambiente doméstico lavando 

roupa e o homem trabalhando fora. Em 2003, ela é representada no ambiente de trabalho, 
acompanhando as tendências da inserção da mulher no mercado de trabalho.  

O perfil dos consumidores é diversificado. Há desde mães e donas-de- casa zelosas até 
mulheres ou homens solteiros que, por não disponibilizarem de tempo, lavam a roupa em 
máquinas, utilizando o sabão em pó. Para essa diversificação, os fabricantes deste produto, 

criaram diferentes variantes para o sabão em pó.  
É o caso do OMO que ampliou sua linha com o OMO Progress para mulher moderna 

que utiliza da máquina de lavar e o OMO Multiação onde a mulher tem uma preocupação a 
mais com o bem-estar familiar.  

A mulher ao escolher o produto que irá comprar, se questiona o que é melhor para sua 

família, qual o produto mais eficiente, qual marca melhor se enquadra no seu perfil e qual será 
a escolha mais inteligente e se será reconhecida por isso.  

A embalagem é muito importante na decisão de compra do consumidor que prefere a 
embalagem de papelão (66% do mercado consumidor) ao invés de embalagens de saco que são 
mais econômicas (15% mais barato) e têm maior praticidade. 

  
Posicionamento da marca Omo 

 

O mercado brasileiro é o maior para Omo em todo o mundo. Por isso, tudo o que a 
Unilever Brasil faz tem impacto não só para a marca como para a própria companhia. Muitas 

ações criadas e implementadas aqui são exportadas para outros países, inclusive aqueles em 
que, apesar de o nome do produto ser diferente, o conceito de marca ser o mesmo.  

Um bom exemplo é o posicionamento “Se sujar faz bem” (em inglês, “Dirty is good”), 
lançado primeiro entre os brasileiros e que chegou a transitar em 44 países. Portanto, conclui-
se que o Brasil é um celeiro de inovação para a marca, e o desafio da nova diretora de Marketing 

é aproveitar-se de todas as oportunidades decorrentes. 
Em linhas gerais, a comunicação de Omo pode ser dividida em três fases: a primeira, 

para construir as credenciais da marca, explicando que tipo de solução oferecia e quais 
benefícios funcionais entregava.  

Um segundo momento importante foi na virada do século, quando a propaganda passou 

a adotar um tom emocional em lugar dos aspectos técnicos do produto. Essa fase se inicia com 
o posicionamento “Porque não há aprendizado sem manchas” e é marcada pelo posicionamento 

“Se sujar faz bem”, que funciona como um grande guarda-chuva para o marketing.  



 

 

As peças publicitárias mostravam a importância do brincar para que as crianças 
crescessem fortes e saudáveis. Foi um marco não só na história de Omo, como da própria 

Unilever, que adotou o conceito como base para todos os produtos da empresa.  
A terceira era se inicia agora em 2019, com a maior reformulação da linha de produtos 

dos últimos 24 anos, sendo a principal novidade a substituição de Omo Multiação por Omo 
Lavagem Perfeita. Ressalta-se que toda a forma de lançar a campanha foi inovadora, o que se 
faz necessário quando a marca tem muitas mudanças a comunicar. 

Baseado no exposto, é fundamental que a Unilever continue investindo no 
posicionamento de marca como ferramenta para manter-se atualizada e reconhecida na mente 

do consumidor, o que impulsiona e materializa suas vendas e por fim garante sua manutenção 
na posição de liderança de mercado de sabão em pó.  
 

Marketing de Omo: ganhando propósito e relevância 

 

Corroborando com o exposto, a nova campanha de Omo fala de temas atuais como a 
saúde e autoestima feminina, visando desconstruir tabus e incentivar que cada uma seja livre 
para escolher a melhor forma de cuidar de si mesma. 

O material #NinguémLavaMinhasCalcinhas destaca o novo produto focado na limpeza 
de peças íntimas, o Omo Peças Íntimas e Biquínis. Além de ações de comunicação, a campanha 

tem um clipe para a música “Girls Just Wanna Have Fun”, celebrando a diversidade feminina 
e reforçando que se amar e se cuidar pode deixar a vida mais leve e divertida. 

O videoclipe nasceu do diálogo da marca com mais de 400 consumidoras. Para ouvi-

las e entender a multiplicidade de estilos de vidas e maneiras com que elas preferem cuidar de 
si mesmas, Omo criou um hotsite para que elas contassem suas histórias, dicas e “perrengues” 

que já passaram. A campanha teve a ideia assinada pelo estúdio criativo Monkey-land, e a 
produtora Santa foi responsável pelo desenvolvimento do clipe. 

A estratégia tem as influenciadoras Thaynara OG, Lorena Improta, Lexa e MC Rebecca 

como embaixadoras da campanha, em uma série de ações de comunicação da marca. A 
comunicação não é apenas sobre o lançamento de um grande produto, mas sobre independência 

feminina, empoderamento, aceitação.  
A postura de Omo, antenada com cultura e sociedade, passa por entender a importância 

de oferecer um produto que auxilie no dia a dia das mulheres, trazendo praticidade e cuidado, 

falando sobre saúde feminina e calcinhas sem estereótipos e julgamentos. 
A marca também fez uma parceria com a plataforma Rappi, incentivando a criação de 

uma corrente de sororidade: a cada Omo Peças Íntimas e Biquínis vendido, a marca doa outro 
produto para uma mulher em situação de vulnerabilidade social. 
 

Embalagem: incluindo a sustentabilidade como tema à causa de Omo 

 

Marcela ficou muito animada quando descobriu que a marca Omo acaba de anunciar 
que no primeiro semestre de 2022 o Brasil receberá sua primeira embalagem de lava-roupas 
feita à base de papel do mercado. A novidade utiliza uma nova tecnologia desenvolvida em 

parceria com o consórcio Pulpex, que reúne outras empresas do setor, como a Diageo e Pilot 
Lite. 

A garrafa é feita de celulose de origem sustentável e foi projetada para ser reciclada 
junto com os outros resíduos de papel dentro da cadeia de reciclagem. Internamente, possui um 
material patenteado pela companhia que repele a água e que permite que o conteúdo retenha 

produtos líquidos como detergente para roupas, xampu e outros ingredientes que possuam 
ingredientes ativos. 



 

 

Seu espírito empreendedor e sua paixão por inovação acendeu fez seus olhos brilharem. 
É fato que para lidar com o desperdício de plástico, é preciso repensar completamente como se 

projetam, produzem e embalam-se os produtos. Isso requer uma mudança drástica que só pode 
ser alcançada por meio da colaboração de todo o setor, e mais, por meio de posturas 

intraempreendedoras dentro de grandes marcas do setor.  
A tecnologia de garrafas à base de papel Pulpex é um passo empolgante nessa direção 

certa, e Marcela já se vê liderando essa empreitada, quer muito testar esta inovação nos 

produtos da Omo. Marcela sabe o quanto que é significativo para a categoria no Brasil trazer 
uma novidade como esta. Omo tem traçado um caminho importante em direção a um futuro 

mais limpo, puxando a transformação de toda a cadeia e ela está muito feliz em poder agora 
fazer parte disso.  
 

Trade 

 

Marcela também encontrou os principais tópicos de trade relacionados à marca Omo e se 
debruçou para estudá-los.  

Canais de venda: presente em todos os estados do Brasil, e em alguns outros países, seu 

principal canal são os supermercados e lojas que vendem produtos de limpeza. Pode ser 
vendido unitariamente ou em pacotes contendo mais de um, Promocionais.  Para serviços de 

lavanderia, mediante solicitação é vendido em grandes quantidades.  
Sobre a influência do atacado e do varejo, as lojas que vendem a varejo (supermercados, 

lojas de especialidades, entre outras) tornam-se bem lucrativas quando, estabilizadas em pontos 

estratégicos, cada empresa tem seu meio de propagandear.  
No varejo este produto é muito mais vendido, e no atacado é procurado muito por 

serviços de lavanderia já que necessitam de uma demanda maior, não há tanta influência neste 
ponto. 

Por ser um produto necessário é vendido igualmente em todas as regiões, comprado por 

todas as raças, predominância pelo sexo feminino, de 25 a 44 anos, geralmente comprado por 
donas de casa, domésticas, e as patroas dessas domésticas.  

A distribuição é feita pelos transportes terceirizados contratados pelo fabricante ou pela 
sua própria logística de transporte, tanto no atacado quanto no varejo e a influência da força de 
vendas se dá por ser líder de mercado neste segmento, então tem bastante força sobre os 

consumidores. 
 

1.2 Desafio 
 

Marcela vai assumiu a sua posição como Diretora de Marketing da Omo e tem que se 

valer de toda sua experiência empreendedora e do seu espírito inovador para responder ao 
desafio da marca:  

 
(i) Como Omo pode manter a liderança no segmento dentro de um cenário que vem 

exigindo cada vez mais inovações que sustentem o compromisso das marcas com a 

sustentabilidade? e  
 

(ii) Como Omo pode, a partir de estratégias inovadoras, fortalecer sua preferência de 
marca no mundo dos sabões em pó?  

 
2 Notas de Ensino 

 

2.1 Objetivos educacionais e utilização recomendada 



 

 

 
Baseado no exposto, este Caso de Ensino tem por objetivo levar aos estudantes a 

reflexão sobre como Omo, sabão em pó #1 do Brasil, deve se valer de perspectivas inovadoras 
para estabelecer uma estratégia de expansão de marca contingenciando ameaças da 

concorrência e sustentando sua liderança no segmento de limpeza dentro dos lares. 
Os estudantes devem ser estimulados a analisar e compreender a estratégia de expansão 

de marca, explorando os limites que envolvem esta extensão e avaliar a confluência das 

informações do negócio que possibilitariam um novo olhar, de um novo prisma, acerca desta 
marca e sua nova proposta de valor.  

Ou seja, optar pela extensão de marca pode significar transformar uma marca forte em 
uma marca “guarda-chuva”. Os benefícios desta proposta são incontestáveis para a empresa 
que capitaliza seus recursos, evidentes para a marca, que se vê fortalecida, e para o consumidor, 

que tem suas tensões de escolha reduzidas a partir de relação já existente com a marca ao 
adquirir o novo produto. 

Enfim, o presente Caso de Ensino almeja ser uma ferramenta para auxiliar os estudantes 
na construção de um plano de ação para praticar a estratégia de extensão de marca. A partir dos 
direcionamentos das etapas anteriores, diagnóstico e estratégia, incentiva-se a aproximação 

com a realidade do negócio quando diante de um desafio: elaborar e implementar um plano de 
ação. 

Conforme o diagnóstico realizado sobre a marca Omo, líder do mercado nacional de 
sabão em pó, foi possível observar que a Unilever vem desenvolvendo um trabalho evolutivo 
e consistente de construção e reposicionamento de marca, de forma a garantir que a marca Omo 

continue atualizada e engajada com seu público, sustentando a referência e liderança em sua 
categoria de atuação. 

Kane (1987) explica que as marcas, ao atingirem sua maturidade e caminharem para seu 
declínio, tendem a perder grande parte de seu valor. Sendo assim, é necessário e complacente 
que o potencial da marca seja explorado durante sua vitalidade. Para o autor, é justamente na 

exploração da vitalidade da marca que se inicia o processo de análise e de reflexão sobre a 
adoção da estratégia de extensão de marca.  

Para Aaker (1998), a extensão de marca se dá a partir da utilização de um nome de marca 
já estabelecido em um mercado ou categoria de produtos, para entrar em outro mercado ou 
categoria de produtos em que este não atua. O autor afirma, portanto, que a extensão de marca 

é uma estratégia natural para as empresas que pretendem crescer por meio de seus ativos. “Na 
verdade, os ativos mais reais e comercializáveis de muitas empresas são os nomes de marcas 

que desenvolveram” (Aaker,1998, p. 219) 
Atualmente, a maioria das grandes empresas reconhece o valor e a importância de suas 

marcas como um de seus ativos mais importantes. Com passar dos anos, a extensão de marca 

passou a ser vista como uma estratégia lucrativa e uma importante forma de ampliação dos 
negócios das empresas, sem considerar seu alto potencial de fortalecimento da marca mãe.  

Portanto, em um mercado de concorrência expressiva e de forte presença é necessário 
continuar avaliando todas as possibilidades de atuação para a marca, principalmente no que 
tange a possibilidade de estender a marca para outras categorias. Esta estratégia, conhecida no 

mundo dos negócios como expansão de marca, tem-se mostrado bastante eficaz para sustentar 
o papel de primeiro lugar em share uma vez que trabalha os pontos fortes do portfólio da marca 

vinculando seu propósito e missão a outras categorias correlatas.  
Troiano (2003), afirma que estamos diante de uma total mudança de paradigma. Para ele, 

o século XXI não será de criação de novas marcas, mas sim de ampliação e maximização do 

uso de marcas já estabelecidas. 
Swaminathan (2003) afirma que a extensão de marca é uma estratégia extremamente 

vantajosa por reduzir os custos de introdução de uma nova marca no mercado, além de 



 

 

aumentar muito a probabilidade de sucesso de um novo produto em outra categoria, uma vez 
que este carrega um nome de marca já conhecido.  

Outra perspectiva destacada pela autora é o fato da extensão de marca, se presente em 
muitas categorias, ajudar na construção do brand equity e na valorização daquela marca no 

mercado. Ainda de acordo com Swaminathan (2003) os produtos frutos da extensão carregam 
todas as associações e estão ligados às cognições que o consumidor faz a partir da marca 
principal, carregando de maneira muito forte as lembranças e percepções do consumidor com 

relação àquela marca, ligações estas que demorariam anos e custariam fortunas para serem 
construídas. A introdução de um novo produto com um nome de marca já conhecido irá resultar 

no reconhecimento de sensações, crenças e experiências associadas primeiramente à marca 
mãe e posteriormente às suas extensões.  

E é assim que os estudantes podem ser direcionados a pensarem em alternativas 

inovadoras para a marca Omo, resolvendo o desafio da Diretora de Marketing, como por 
exemplo estudarem e proporem a elasticidade da marca, explorando o universo de limpadores 

de casa, ou até mesmo novos modelos de serviço como lavanderias expressas com a qualidade 
da marca líder do Brasil no mercado de limpeza. 
 

2.2 Indicação de estrutura para aplicação 
 

Para desenvolvimento do presente Caso de Ensino, propõe-se sejam as atividades 
realizadas de acordo com as etapas adotadas no dia a dia das organizações: diagnóstico, 

estratégia e plano de ação.  
O primeiro passo é a leitura crítica do Caso em uma interação entre professor e 

estudantes durante a qual os estudantes devem ser incentivados a realizar pesquisas sobre 
marca, consumidor, companhia e mercado. Recomenda-se sejam as aulas teóricas intercaladas 
com as aulas dedicadas para realização de atividades. Todos os esforços da etapa do diagnóstico 

devem estar voltados para a elaboração da SWOT (Evans, 2013). 
Uma vez diagnosticadas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para marketing, 

comercial, produto e supply, passa-se à etapa da estratégia, em que é aconselhada a dedicação 
de tempo para abordagem teórica sobre o conceito de estratégia, bem como para atividades que 
permitam a construção da intenção e dos pilares estratégicos (Mintzberg; Ahlstrand; Lampel, 

2010). Por fim, recomenda-se a dedicação de tempo para a elaboração do plano de ação, que 
responderá ao desafio do negócio, incorporando todos os aprendizados das etapas anteriores. 

 

Tabela 1 – Sugestão de atividades pedagógicas  

Atividades 

Propostas 

Etapas Objetivo da Etapa Tempo de 

Atividade 



 

 

1) Propor a 
leitura crítica 

do Caso de 
Ensino 

 
2) Incentivar 

pesquisas em 

bases de 
dados 

relavantes 

 

3) Aula teórica 
e elaborada 

da Matriz 
SWOT  

Diagnóstico Que os alunos sejam 
capazes de sintetizar e 

descrever as principais 
informações e dados que 

indicam problemas e/ou  
oportunidades frente ao 

desafio do caso 

1) 1 aula 

 

2) 2 aulas 

 

3) 8 aulas 

(2aulas por eixo: 

Comercial, 

Marketing, Produto 

e Supply Chain) 

4) Aula teórica 
sobre os 

fundamentos 
da estratégia 

 
5) Elaboração 

da estratégia 

 

 
 

 
 

Estratégia 
 
  

Que os alunos   
possam ser   

capazes de 
elencar as   

principais frentes de 
atuação a   

serem priorizadas pelo 
negócio;   

traçar os pilares   

4) 1 aula 

 

5) 3 aulas 

6) Definição e 
construção 

das ações  

 
 

 
Plano de 

Ação  

Que os alunos   
possam elaborar um 
plano de ação que 

responda ao desafio 
proposto 

7) 8 aulas  

(2 aulas por 

eixo: 

Comercial, 

Marketing, 

Produto e 

Supply Chain ) 

 

2.3 Descrição do papel do professor no fechamento das atividades  
 

Ao professor caberá, ao longo de todas as etapas, auxiliar os estudantes na busca e na 
construção de cenários que sejam de fato relevantes para o negócio e, principalmente, atrelados 
ao desafio proposto (ROCHA, 2021; ROCHA; LIMA; MOTTA, 2021). Por se tratar de um 

percurso de aprendizagem longo, encampado por um desafio de negócio complexo, é tarefa do 
professor ser um facilitador dos mais atuantes neste percurso. É sua tarefa cuidar para que ao 

longo de toda a jornada, fique claro de que forma é possível articular, diagnóstico, estratégia e 
plano de ação, ao desafio proposto. 

Além disso, a cada etapa concluída sugere-se sejam promovidas atividades que simulem 

Consultorias com os demais professores a fim de que os alunos possam, (i) exercitar a 
apresentação oral e (ii) receber feedbacks a partir de múltiplos olhares, para incorporar 

melhorias em suas produções. Ao final, sugere-se seja realizado um evento para incentivar a 



 

 

troca de conhecimento entre os estudantes e garantir visibilidade à comunidade acadêmica dos 
resultados alcançados.  
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Resumo: Este caso de ensino tem por objetivo estimular a discussão sobre alguns dos principais 

dilemas e dificuldades relacionados ao empreendedorismo social. A partir do relato do processo 

empreendedor da confecção Libertees, os alunos terão oportunidade de refletir sobre o processo 

empreendedor de viés social e debater o dilema empreendedor de equilibrar os objetivos sociais 

com a rentabilidade do negócio. A estratégia de ensino consiste em possibilitar ao estudante 

aprender, em primeiro lugar, a caracterização de um empreendimento social e como o processo 

empreendedor de viés social distingue-se de sua contraparte econômica. Posteriormente, o caso 

indaga sobre as tensões existentes na operação diária do empreendimento, que deverá equilibrar 

as aspirações sociais com os objetivos de sustentabilidade econômico-financeira da 

organização. 

 

Palavras-chave: Caso de Ensino. Empreendedorismo social. Objetivo social. Finanças. 

 

1 Introdução 
 

Início de 2022 e depois de dois anos de pandemia talvez fosse a primeira vez que Marcela 

e Dani se reuniam presencialmente para repensar o negócio. Haviam marcado encontro em um 

café do Mercado Novo – importante espaço comercial e cultural, localizado na região central 

de Belo Horizonte – para conversarem sobre a retomada e visitarem o espaço onde seria o 

varejo da Libertees e a nova confecção. Enquanto bebia sua segunda xícara de café, havia 

chegado um pouco antes do horário combinado, Marcela revia toda a trajetória da Libertees, 

os inúmeros desafios que haviam enfrentado desde 2013 para manter a sobrevivência do 

negócio. Veio à memória as feições e histórias das mulheres encarceradas que haviam passado 

pela Libertees. Sentiu orgulho e uma sensação prazerosa de contribuir para a melhoria de vida 

de muitas mulheres e famílias. Eram mulheres iguais a ela e que precisavam de oportunidade. 

Sabia que Dani compartilhava do mesmo sentimento, mas tinham muitas questões para discutir. 

Dentre os inúmeros problemas da Libertees, existia um que a atormentava especialmente. 

Como conciliar os objetivos sociais da empresa e sua sustentabilidade econômica? Desde o 

início da pandemia não obtiveram receita para remunerar as sócias. Tinham que encontrar uma 

saída. Estava tão imersa nos seus pensamentos que nem percebeu quando Dani entrou no café 

usando o vestido com a estampa lançada na feira de Milão. 

 

Dia de visita 

 

 Em meados de 2013, Marcela realizou, por conta própria, um trajeto que muitos 

brasileiros buscam evitar: entrou em seu carro e foi em direção a um Complexo Penitenciário, 

localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O motivo? Visitar uma prima, gestora 

de uma pequena confecção de bolsas sustentáveis – ecobags – que empregava mulheres em 

privação de liberdade. 



 

 

 Naquele momento, Marcela – graduada em Relações Públicas e que havia trabalhado 

no setor financeiro durante 13 anos - não imaginava que, a partir daquela visita, criaria laços 

sólidos com aquelas mulheres. Ao visitar a confecção que a prima gerenciava, admirou-se com 

o impacto social tangível que aquela atividade gerava. Não teve dúvidas e convenceu a prima 

a aceitá-la como parceira no empreendimento. 

 Após pedir demissão de seu emprego formal e iniciar suas atividades como gestora da 

pequena confecção de bolsas, Marcela teve uma pequena mostra das incertezas que rondam a 

gestão de um empreendimento calcado em objetivos sociais. Logo após se estabelecer no novo 

cargo, sua prima foi aprovada em um concurso público, alterando o planejamento de ambas. 

Entretanto, antes de ser nomeada e se ausentar definitivamente, a prima ofereceu a Marcela a 

chance de continuar com a confecção, mantendo alguns contratos de fornecimento de bolsas 

ecológicas que ainda estavam em vigor. Marcela aceitou a proposta e, já como gestora única 

da operação, tomou a sua primeira decisão: levar a confecção para Belo Horizonte, mais 

próximo de casa, dessa vez no Complexo Penitenciário Estevão Pinto. 

 Enquanto isso, em outro local de Belo Horizonte, Daniela - educadora de formação e 

psicoterapeuta – encerrava seu vínculo no consultório onde trabalhou por 8 anos. As duas – 

Marcela e Daniela - já se conheciam desde os anos 1990, mas 2013 ainda não era o momento 

certo de se encontrarem para uma conversa sobre negócios. 

 

Que tal uma marca própria? 

 

Apesar da nova localização, a situação da confecção não era das melhores. Lembra 

Marcella: “foi a situação mais doida da minha vida: um galpão enorme, cheio de maquinário 

sucateado, um em cima do outro. E o que eu falei naquela hora foi: ‘meu deus do céu... eu vou 

ter que salvar essas máquinas... imagina essas mulheres...’”. O seu primeiro passo foi a 

contratação de um mecânico e uma costureira, que ajudaria as mulheres em privação de 

liberdade no processo de costura. Usando de suas experiências e habilidades que adquiriu 

durante o tempo como gestora comercial, conseguiu negociar dois contratos de longo prazo 

para manter a confecção de ecobags pela empresa. A partir de então, Marcella define a sua 

trajetória como uma construção conjunta com as mulheres que passariam pelo projeto. 

 Inicialmente, as 15 mulheres envolvidas com a confecção demonstravam interesse e 

habilidade na produção das ecobags, mas gostavam ainda mais quando Marcella 

disponibilizava outros materiais para que elas pudessem costurar, como blusas e vestidos, 

atuando, como é comumente conhecido no setor de confecções, como facção – em linhas 

gerais, trabalho de costura terceirizado, realizado para outras marcas e confecções. Mas seria 

possível profissionalizar ainda mais aquela atividade? A resposta veio durante uma visita à 

exposição de desenhos e ilustrações feitas pelas mulheres apenadas. Observando a exposição, 

Marcella percebeu que aquelas ilustrações rapidamente se transformariam em lixo e, assim, 

decidiu que as utilizaria também em seu projeto, utilizando as ilustrações para compor peças 

confeccionadas pelas próprias mulheres. 

 
Figura 1: Ilustração criada por mulher em privação de liberdade 



 

 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2022 

 

Com esse novo produto em mãos, passou a integrar um processo de aceleração em Belo 

Horizonte que apoiava projetos sociais, além de fornecer um espaço físico – coletivo – para 

venda dos produtos frutos destes projetos. A sua ideia era a criação de camisetas – t-shirts – 

que estampassem os desenhos feitos pelas próprias mulheres apenadas. Em uma camiseta, seria 

possível unir a atividade de confecção, o melhor aproveitamento das atividades criativas das 

mulheres e mantê-las motivadas a partir de trabalhos de costura que tinham maior vínculo com 

a moda. 

 Até essa época, a jornada empreendedora de Marcella ainda era uma atividade 

individual, ou como ela menciona: “eu e eu”. Entretanto, a busca por um projeto de impacto 

ainda maior, assim como a participação na aceleradora, lhe demonstraram a dificuldade em 

cuidar de todos os aspectos do empreendimento sem auxílio. Até que, ao fim de 2016, Marcella 

e Daniela finalmente se reencontraram. Tal qual Marcella durante a visita à prima em 2013, 

Daniela se encantou rapidamente pelo projeto. Inicialmente, entretanto, Marcella se mostrou 

reticente em relação ao encanto que Daniela demonstrou pelo projeto: “já tinham passado tantas 

pessoas por mim que falavam: ‘ai, que lindo!’ [...] Eu falei: ‘lá vem mais uma.’”. Mas acabou 

cedendo: “eu preciso de alguém que faça essa parte comercial porque preciso cuidar aqui da 

empresa [...] se você quiser vir comigo, vão bora, vamos fazer um teste”, disse Marcella à uma 

motivada Daniela. E elas se tornaram sócias da Libertees, uma linha de camisetas – no inglês 

coloquial, tees – que tem como missão proporcionar, às mulheres em privação de liberdade, a 

oportunidade de ressignificar a própria trajetória, além de resgatar a autoestima por meio da 

confecção e produtos de moda, sem se esquecer da qualidade e estilo. 

 

Organização, resultados e números 

 

 Mesmo atuando na gestão comercial, o aspecto socioeducativo do projeto se acentuou 

com a entrada de Daniela. Marcella, agora, estava focada na gestão do negócio, em suas 

inúmeras outras dificuldades. E o ano de 2017, assim como o novo marco na jornada 

empreendedora das duas sócias, teve um início fulminante com um convite para participar de 

um grande evento do setor da moda, em Minas Gerais. Em apenas 26 dias, foi montada uma 

coleção para apresentação no evento. Resultado: terceira colocação em um dos concursos. No 

ano seguinte, 2018, participaram novamente do evento e foram premiadas uma vez mais. 

Seguindo a trajetória vencedora nos eventos, as vendas da empresa cresciam, mas as sócias 

ainda notavam que a empresa não era sustentável. A produção e venda de ecobags, por 



 

 

exemplo, se mantinha como o carro chefe financeiro. Além disso, 2018 ainda reservava um 

outro marco para a recém-estabelecida Libertees: o primeiro desfile de moda na penitenciária 

em que o projeto estava alocado, contando com um desfile em que as detentas foram as modelos 

na passarela do evento. 

 
Figura 2: Feito por mãos de presas 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2022 

 

 O ano de 2019 também foi memorável. A empresa recebeu um aporte financeiro 

considerável de uma reconhecida aceleradora que apoia negócios sociais, além de suporte para 

a estruturação do projeto. A jornada de amadurecimento da Libertees durou cerca de 9 meses, 

incluindo a formação de equipe específica para as operações da empresa, assim como o 

desenvolvimento de um plano de negócios e a elaboração de indicadores sociais e financeiros. 

O crescimento da empresa refletiu até mesmo na abertura de um showroom em conhecido polo 

da moda da capital mineira, estratégia que é lembrada negativamente pelas sócias e teve 

duração curta – cerca de 6 meses. Foi nesse momento que perceberam que os valores e cultura 

da Libertees se diferenciavam enormemente da moda tradicional. Mas o fim de 2019 ainda 

reservava boas notícias para a empresa. Depois de participarem novamente do evento de moda 

onde haviam recebido algumas premiações, contatos foram realizados e pedidos efetuados. A 

perspectiva de faturamento era de cerca de R$ 80.000,00 com os produtos que já estavam em 

vias de serem comercializados, incluindo contratos internacionais.  

Em março de 2020, entretanto, todos os planos teriam de ser revistos: iniciavam-se as 

medidas sanitárias para contenção da nova pandemia da Covid-19. 

 

As incertezas da jornada empreendedora 

 

 Todos os pedidos efetuados ao fim de 2019 cancelados. Estoque formado por mais de 

mil peças. Descontinuação de repasses financeiros por parceiros sociais que retiraram apoio 

devido aos impactos da pandemia. Ficaram impossibilitadas de entrar e produzir no presídio 

local. Houve desestruturação da equipe, que passou novamente a contar apenas com as duas 

sócias e duas gestoras de produção. Definitivamente, o início do ano de 2020 não estava 

decorrendo como Marcella e Daniela esperavam. De forma quase natural, as duas sócias 

buscaram alternativas na loja física e no e-commerce para a comercialização do estoque retido, 

estratégia que foi compartilhada por inúmeros outros empreendedores do ramo da moda 



 

 

durante os momentos mais críticos da pandemia. A empresa conseguiu se manter, em grande 

parte, devido a um contrato de fornecimento de máscaras para uma grande mineradora. Foram 

mais de 330 mil máscaras confeccionadas, incluindo complexa logística para a compra de 

insumos, produção – em meio às restrições de circulação – e envio dos produtos. 

 Como se mostraria recorrente ao decorrer da trajetória de empreendedorismo social das 

sócias, altos e baixos seriam rotina. Como destaca Daniela: “a gente, todo dia, dorme desistida 

(sic) e acorda assim: ‘e aí, vão bora?’”. E assim foi o fim de 2020 e, principalmente, o ano de 

2021, com um novo sopro de otimismo. Novas participações em eventos em Minas Gerais e 

no Rio de Janeiro – onde obtiveram alguns pedidos de venda – e, com maior destaque, um 

evento em Milão – uma das maiores capitais da moda – com direito a desfile e linha de produtos 

inovadora. 

 

Liberte-se 

 

Entretanto, mesmo com a recente exposição internacional, o prosseguimento da pandemia, 

assim como as incertezas locais e globais, ainda gerou impactos negativos na operação da 

Libertees. A empresa conseguiu, durante as restrições de circulação iniciadas pós-pandemia, 

parceria com uma Associação de Proteção e Assistência aos Condenados [APAC] local, 

instituto reconhecido por proporcionar cumprimento de pena de forma humanizada e efetiva. 

Entretanto, a parceria não se revelou frutífera devido a algumas dificuldades na disposição das 

oficinas de trabalho. 

 Também seria em 2021 que a empresa reconheceria seu valor social, incluindo uma 

alteração contratual: a Liberte-se Confecções Limitada tornou-se Liberte-se Negócio Social de 

Impacto. Segundo as sócias, a alteração teve como objetivo deixar ainda mais claro o propósito 

da marca. E o ano de 2021 se encerrou com diversas dificuldades, mas também promessas de 

um futuro mais alegre. Parcerias com instituições do setor geraram novas máquinas para a 

produção das peças, negociaram a possibilidade de confecção de uniformes em volume 

considerável, vendas internacionais – novamente – foram apalavradas. 

Afinal, o projeto tem história. Entre 2013 e 2019, o empreendimento já beneficiou mais 

de 100 mulheres, com 176.000 horas de aulas profissionalizantes. Em relação à remição de 

pena a partir de horas trabalhadas, mais de 7.300 dias – cerca de 20 anos – foram remitidos. 

Mais de R$ 715 mil reais foram pagos em remuneração, incluindo-se cerca de R$ 180.000 

restituídos ao Governo Estadual de Minas Gerais. O sonho da Libertees em contribuir para o 

desenvolvimento humano e profissional de mulheres apenadas, apesar das dificuldades, 

permanece intocável. 

 

A cadeia têxtil e o setor de confecções brasileiro 
 

 O Brasil tem mais de 200 anos de tradição nos setores têxtil e de confecções, sendo o 

país ocidental com a maior cadeia produtiva completa, desde a produção das fibras (plantação 

e beneficiamento de algodão, por exemplo), até os desfiles de moda, passando por fiações, 

tecelagens, beneficiadoras, confecções e forte varejo (Associação Brasileira da Indústria Têxtil 

e de Confecção [ABIT], 2021a). Mesmo diante das prevalecentes dificuldades estruturais do 

setor no Brasil, o país detém importante participação no mercado global. Em 2021, o Brasil 

consolidou-se como a 5ª maior indústria têxtil do mundo - produção de 2,04 milhões de 

toneladas - e a 4º no segmento de confecção - 9,04 bilhões de peças de vestuário produzidas 

(ABIT, 2021a).  

No entanto, o mapa da produção mundial vem mudando desde os anos de 1980, 

observando-se a ascensão paulatina, especialmente, dos países asiáticos nesse mercado. 

Resultado direto desse movimento global no mercado interno brasileiro é a queda produtiva 



 

 

das empresas têxteis e de confecção nacionais, mesmo diante do crescimento do consumo de 

tecidos e vestuário – os produtos nacionais vêm sendo substituídos por importados. Contribui 

para esse cenário o fato de os custos de produção, em geral, serem menores nos países asiáticos, 

barateando o produto estrangeiro. Além disso, o setor se vê diante, também, do crescimento do 

consumo via e-commerce internacional, além de falhas na fiscalização de produtos importados 

que entram no Brasil por meios que burlam a taxação alfandegária. 

Nessa conjuntura, tornou-se fundamental para a sobrevivência das empresas da cadeia 

têxtil e de confecções desenvolver estratégias competitivas diferenciadas, baseadas na 

utilização da inovação tecnológica como um instrumento relevante para inserção no mercado 

mundial (Costa & Rocha, 2009). A Figura 3 apresenta, de maneira mais detalhada, as relações 

comerciais do Brasil no mercado mundial têxtil e de confecção. 

 
Figura 3: Maiores parceiros comerciais do Brasil no comércio de produtos da cadeia têxtil e de 

confecção – exportação e importação 

 
Fonte: Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT, 2021, p. 1) 

 

 No caso específico do setor de confecções – onde se posiciona a Libertees -, a maior 

parte da produção nacional está focada em moda praia, jeanswear e homewear, segmentos da 

moda em que o país é tido como referência mundial. Esse setor, sozinho, responde por cerca 

de 36.962 empresas formais (Portal da Indústria, 2022). O Gráfico 1 mostra o número de 

estabelecimentos formais por porte no intervalo compreendido entre os anos 2006 e 2020, 

destacando-se o amplo predomínio das micro empresas no período. 

 
Gráfico 1: Número de estabelecimentos formais (por porte) no setor de confecção 



 

 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados do Portal da Indústria (2022) 

 

Em relação ao Produto Interno Bruto [PIB] gerado pelo setor de confecções de 

vestuário, sua participação no PIB total da indústria foi de 2%, em média, no período entre 

2010-2019. Apesar da participação percentual do setor apresentar, no geral, um viés de baixa 

durante o período observado, nota-se que, por outro lado, os resultados monetários brutos para 

o PIB vêm num viés crescente desde 2010. O Gráfico 2 demonstra tal relação. 

 
Gráfico 2: Participação bruta x Participação percentual no PIB total da indústria – Setor de 

confecções de vestuário. 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados do Portal da Indústria (2022) 

 

 Cabe destacar também o impacto da pandemia de Covid-19 no ramo da moda em geral 

e, principalmente, vestuário de confecções. No Brasil, pouco tempo após as primeiras 

restrições, o faturamento do setor da moda retraiu 74%. Dos empresários vinculados ao setor, 

91% registraram queda em seu faturamento mensal. Além disso, vários empreendedores do 

setor viram nos marketplaces uma oportunidade para gerar receitas e reaver as perdas causadas 

pelas mudanças durante e após os períodos mais críticos da pandemia. Mais impactados, 

porém, foram os trabalhadores vinculados ao setor, grande parte deles mulheres. Tanto em 

escala nacional quanto global, contratos rescindidos e alto estoque nos fabricantes 

amplificaram problemas estruturais relacionados ao trabalho na cadeia da moda. 

 Ainda sobre a mão de obra envolvida no setor de confecção, esta destaca-se por ser 

bastante diversificada. Em relação aos perfis e níveis de qualificação, é possível observar desde 

trabalhadores não especializados até profissionais de nível superior, incluindo-se 

costureiros(as), supervisores, especialistas em passadoria e acabamento, operadores de 
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Computer-Aided Design (CAD)/Computer-Aided Manufacturing (CAM), especialistas em 

corte e modelagem, engenheiros de produção, estilistas e designers, entre outros. 

 

População carcerária e trabalho 

 

 Em 2020, existiam no Brasil cerca de 748.009 presos. Desses, cerca de 48% 

(Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 2022) são classificados como presos 

em regime fechado – quando a aplicação da lei é considerada mais rigorosa, em que o indivíduo 

permanece por tempo integral em uma penitenciária para cumprimento da pena imposta. Esse 

número coloca o país entre os países com uma das maiores população prisional do mundo, em 

constante crescimento desde o fim da década de 1990 (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 

2021). Entre 2015 e 2020, a média do número de vagas no sistema prisional, em relação ao 

total efetivo de presos, é de apenas 59%. Ou seja, um déficit médio superior a 300.000 vagas 

por ano. Ainda em relação aos dados estatísticos, destaca-se o aumento substancial do 

aprisionamento feminino, atingindo a marca de mais de 37 mil mulheres presas em 2020. Em 

paralelo a este número, é importante mencionar os mais de 1.400 filhos que estão em 

estabelecimentos prisionais. 

 No Brasil, de forma geral, a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, 1984) reúne as 

diretrizes para a execução da pena de determinado indivíduo sentenciado. Entre as diretrizes 

expostas na Lei 7.210/1984, encontra-se também aquelas que dispõem sobre trabalho - 

considerado instrumento de finalidade educativa e produtiva para o indivíduo apenado, uma 

importante ferramenta no processo de reinserção social do preso - que se subdividem entre 

trabalho interno e externo. O trabalho do preso conta com legislação própria para remuneração 

– que não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo – e a discriminação da remuneração que, 

antes de ser repassada ao indivíduo, é deduzida sobre alegações de indenização aos danos 

causados pelo crime, assistência familiar, pequenas despesas pessoais e ressarcimento ao 

Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado. Cabe destacar também que, 

no caso de trabalho considerado interno, a jornada de trabalho não deverá ser inferior a seis (6) 

nem superior a oito (8) horas. 

 Ainda em relação ao trabalho interno, a Lei 7.210/1984 prevê que o trabalho poderá ser 

gerenciado por organizações externas, como empresas privadas, desde que a mesma promova 

e supervisione a produção, encarregando-se também da comercialização. Em Minas Gerais, 

por exemplo, presos são responsáveis pela produção de um grande número de produtos, como 

uniformes, alarmes, telefones, ferro elétrico e até montagem de estruturas para eventos. 

Instrumento relevante na elaboração de trabalhos por presos é a possibilidade de remição de 

pena por meio das atividades produtivas, sendo considerada a remição de um dia de pena a 

cada 3 dias de trabalho (Lei 7.210/1984). 

 Em paralelo às atividades reconhecidas do sistema prisional nacional, está um outro 

ator, menos conhecido: a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados [APAC]. 

Atualmente, as atividades realizadas pelas Associações reconhecidas como APAC representam 

uma aplicação da Lei de Execução Penal efetiva, criando estrutura que, de fato, acolhe e 

reeduca com dignidade o indivíduo preso, em relação direta com a comunidade. De forma 

geral, as APACs custam menos ao Estado, possuem maior qualidade de cumprimento de pena 

e maior eficiência geral em relação ao indivíduo apenado (Botelho, 2017). Entretanto, possui 

capacidade significativamente inferior ao sistema comum. Em Minas Gerais, por exemplo, 

estima-se que as APACs alcançam entre 1% e 2% da população carcerária local. 

 

Dilema 

 



 

 

Ao cumprimentar Marcela, Dani notou que a sócia trazia a testa enrugada, sinal de que 

estava preocupada. Sabia que estava apreensiva e tensa para desenvolver estratégias que 

permitissem a sobrevivência da Libertees. Ela compartilhava dessa preocupação, óbvio. O 

projeto não era uma brincadeira de adolescentes: precisava gerar lucro, expandir para que 

pudessem incluir e qualificar mais mulheres em situação prisional. Mas estava otimista. As 

últimas notícias eram alvissareiras. Haviam conseguido instalar uma loja no Mercado Novo e 

recebido oferta para instalar também lá a confecção para oferta de emprego para mulheres 

egressas da prisão.  Sempre pensava: “Na pandemia não haviam desistido, e agora, iam desistir 

de tudo? [...] e aí refletia: se nós não fizermos, ninguém vai fazer. Então não temos coragem, 

não podemos desistir”. Com isso em mente, abriu seu maior sorriso e fez o convite: e aí, 

Marcela, vamos planejar os próximos passos para conciliar melhor nossos objetivos sociais 

com a rentabilidade do negócio? 
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2 Notas de ensino 

Objetivos de aprendizagem 

 

O presente caso poderá ser utilizado em cursos de graduação e pós-graduação lato sensu 

em disciplinas de empreendedorismo, sustentabilidade e inovação, negócios sociais, dentre 

outras. O principal dilema que deve nortear a discussão do caso diz respeito à necessidade de 

gerenciar os objetivos sociais e a rentabilidade do negócio, elencando todas as suas dificuldades 

operacionais e estratégicas. A compreensão desses objetivos aparentemente conflitantes deve 

estimular a criatividade dos discentes e ajuda-los a pensar alternativas que viabilizem negócios 

dessa natureza, contribuindo para fortalecer as estratégias que aumentem o impacto social e, 

ao mesmo tempo, seja compensador em termos financeiros para os sócios. 

 



 

 

Protagonistas e fontes de informação 

 

 Marcela e Daniela, proprietárias da Libertees, são as protagonistas do caso. Os dados 

para sua elaboração foram obtidos a partir de entrevistas semiestruturadas realizadas em 

dezembro de 2021 e fevereiro de 2022. Adicionalmente, as proprietárias disponibilizaram 

documentos e fotos relativos ao empreendimento e o grupo de pesquisadores tem acompanhado 

as mídias sociais da Libertees para melhor compreender seu modelo de negócio. 

 

Orientação didático-pedagógica para discussão do caso 

 

 Com o objetivo do melhor aproveitamento do caso, recomenda-se que o professor 

realize uma discussão teórica de forma prévia, relacionando os conceitos debatidos durante o 

caso – empreendedorismo social e sustentabilidade econômico-financeira. Para tanto, são 

leituras indicadas: Battilana & Lee (2014); Dees (2001; 2007); Mair & Marti (2006); 

Vasconcelos, Miki & Nóbrega (2021) e Zahra, Gedajlovic, Neubaum & Shulman (2009). 

Ademais, sugere-se também, caso o facilitador da atividade considere possível, apresentação – 

oral ou escrita – de representantes sociais que possam abordar o sistema prisional brasileiro, 

além de depoimentos de atores provenientes do setor de vestuário e/ou moda. O acesso a tais 

depoimentos pode ser facilitado por meio das ferramentas digitais – vídeos, depoimentos via 

mensagens, etc. – e direcionados aos estudantes antes da execução da atividade. O objetivo é 

ter em mãos, de forma prévia, considerações práticas acerca das variáveis do contexto nacional 

que são pertinentes à compreensão holística do caso. 

 Posteriormente à apresentação e discussão dos fundamentos teóricos, sugere-se que o 

facilitador organize a sala em grupos e destine ao menos 20 minutos para a leitura – caso os 

alunos não tenham efetuado a leitura previamente – e 15 minutos para a discussão das questões 

do caso aos grupos. 

 Ao término da discussão em grupo, o professor deverá organizar a plenária, destinando 

cerca de 60 minutos para a consolidação das respostas às questões. O encerramento deverá ser 

realizado nos 25 minutos restantes. 

 

Abertura da discussão 

Atividade inicial: construindo a síntese do caso (20 minutos) 

 

 Como forma de introdução ao caso e as questões posteriores, sugere-se uma atividade 

que preceda a resposta das questões. Recomenda-se que os estudantes elaborem um mapa 

mental e uma breve linha do tempo, onde estarão sintetizados todos os eventos do caso. Para a 

elaboração do mapa mental, sugere-se que os estudantes respondam a perguntas como: Quais 

são os personagens principais do caso apresentado? Qual é o seu principal problema? Quais 

foram os principais desafios que enfrentaram? Eles foram solucionados? Se sim, como? Como 

esses desafios impactaram o desenvolvimento do empreendimento? 

 Para uma melhor contextualização do mapa mental e sua transposição à linha do tempo, 

sugere-se também que o facilitador busque, em linhas gerais, contextualizar a situação 

socioeconômica nacional na última década. Recorda-se, por hora, que o processo 

empreendedor da Libertees se iniciou ainda em 2013. Como tais fatores podem ter influenciado 

a operação do empreendimento estudado? Quais consequências diretas e indiretas puderam ser 

percebidas durante a leitura? 

 

Questão 1: Identificação das motivações e objetivos individuais para construção dos negócios 

sociais (20 minutos) 

 



 

 

O empreendedorismo social diz respeito aos negócios que unem valor econômico com 

valor social (Mair, Martí, 2006). O ato de se empreendedor socialmente é altamente 

influenciado pelos valores individuais dos empreendedores, que observam as lacunas deixadas 

por ações governamentais e filantrópicas que não obtiveram sucesso em minimizar 

significativamente problemas sociais (Dees, 2001). Dessa forma, o empreendedorismo social 

ajuda a promover o desenvolvimento local e pode ser visto como um propulsor de 

desenvolvimento econômico, social e familiar (Bernardinho, Santos, Soares, 2017), mitigando 

o desemprego e a exclusão social. Embora as ações do empreendedor social, a princípio, sejam 

locais - comunidade, grupo, região -, elas possuem um potencial de estimular mudanças e 

melhorias mais amplas (Dees, 2001; Zahra et al., 2009), como a partir da capacitação da 

comunidade (Bernadinho, Santos & Soares, 2017). 

A fim de compreender como acontece o empreendedorismo social e as relações 

provenientes desse processo, Vasconcelos, Miki e Nóbrega (2021) propuseram o seguinte 

modelo: 

 
Figura 4 – Processo de empreendedorismo social 

 
Fonte: Vasconcelos et al. (2021) 

 

De acordo com as autoras, o empreendedorismo social começa com a identificação de 

problemas sociais, portanto, ele perpassa a identificação de um contexto que eles classificam 

como estável, mas claramente injusto. Isso permite a identificação de oportunidades de atuação, 

sobre as quais são desenvolvidas iniciativas de valor social, e que podem se tornar soluções 

sustentáveis posteriormente para problemas negligenciados. As propostas de valor social 

resultantes da constatação de oportunidades desafiam o estado estável de hegemonia, assim 

como quando elas se tornam soluções sustentáveis, elas geram transformação social. 

 Nesse sentido, o empreendedorismo social pode ser analisado a partir dos seguintes 

aspectos: a oportunidade, a qual está inerentemente relacionada à um problema social; a 

inovação, característica presente no empreendedor e que geralmente está associada à 

combinação de diferentes recursos; ao valor econômico, que se diz respeito à capacidade do 

empreendimento em manter suas operações, pagar seus funcionários e sócios e honrar com 

seus compromissos; ao valor social, que compreende o bem-estar e a qualidade de vida dos 



 

 

indivíduos que são alvos das inciativas e ao desenvolvimento sustentável, que corresponde 

aos passos em direção às transformações sociais (Vasconcelos et al., 2021). 

 Considerando a teoria apresentada anteriormente, propõe-se que os estudantes 

identifiquem e analisem as motivações e objetivos da Libertees, tomando como base o processo 

de empreendedorismo social apresentado. 

 Em relação às informações apresentadas durante a descrição do caso, destacam-se 

alguns eventos que podem representar cada um dos aspectos elencados anteriormente. Em 

relação à oportunidade e o problema social inerente, destaca-se o encarceramento feminino e 

as políticas de segurança que são adotadas uma vez dentro do sistema prisional – problemas 

estruturais, legislação, formas de trabalho, invisibilidade, etc. -, relatadas durante o caso. A 

aqui chamada invisibilidade, foi, por exemplo, fator intrínseco ao sistema prisional que gerou 

surpresa em ambas empreendedoras, uma vez que não tinham conhecimento do funcionamento 

das operações dentro de uma unidade prisional, sejam elas do próprio sistema penal, seja das 

unidades que possuem parceria com comércio ou indústria. 

 Sobre a inovação, é possível citar a utilização de ilustrações idealizadas e 

confeccionadas pelas mulheres em privação de liberdade nas camisetas comercializadas pela 

Libertees. Além disso, ressalta-se a característica de moda sustentável, que também se tornou 

um dos diferenciais do empreendimento em relação à moda convencional. A elaboração de 

confecção de bolsas ecológicas e máscaras reutilizáveis são exemplos do aspecto sustentável 

que a marca leva consigo durante toda sua trajetória. 

 Já o valor econômico parece retratar a grande dificuldade do empreendimento até o 

momento. Apesar de possuir números respeitáveis enquanto aspecto social, a Libertees ainda 

enfrenta dificuldades quanto à sustentabilidade econômico-financeira do negócio. Em alguns 

momentos, quando parecia estar apta a superar barreiras e adquirir resultados financeiros 

consideráveis, novas dificuldades foram impostas, como no encerramento de contratos e 

cancelamento de pedidos pós-início da pandemia da Covid-19, quais impactaram diretamente 

nos resultados financeiros da empresa. Tem-se que a Libertees, no momento, apesar de possuir 

grande potencial a ser explorado, ainda não consegue suprir totalmente com o aspecto de valor 

econômico. 

 Em relação ao valor social, a Libertees demonstra possuir grande impacto, 

principalmente em relação às mulheres privadas de liberdade. Ações como a costura de 

produtos relacionados à moda, a utilização das ilustrações em camisetas da marca, a realização 

do desfile – cujo as mulheres apenadas foram protagonistas – demonstram tal fato. Além disso, 

o empreendimento visa um impacto ainda maior, ressaltando o planejamento para a 

continuidade das operações pelas mulheres mesmo após findada a pena a ser cumprida em 

regime fechado. 

 No caso do desenvolvimento sustentável, a Libertees atua em frentes diversas, como a 

possibilidade de engajamento e apoio na efetiva reintrodução do indivíduo apenado à sociedade 

– o que, em longo prazo, pode-se refletir em menores taxas de encarceramento -, 

empoderamento feminino, ao dar visibilidade às mulheres apenadas; inserção econômica das 

mesmas, uma vez que é dada a oportunidade de geração de renda – em diversas frentes, 

incluindo as exigidas pela Lei de Execução Penal – e, futuramente, a geração de renda também 

após a reintrodução das mesmas na sociedade. Ressalta-se ainda, por fim, o aspecto ambiental 

do empreendimento, uma vez que se posiciona em contraponto à moda convencional, 

reconhecida por estratégias questionáveis quanto ao emprego de mão-de-obra e consumo não 

responsável, seja de matéria-prima, sejam de seus próprios produtos. 

 

Questão 2: Análise e elaboração de estratégias a serem desenvolvidas pelos empreendedores 

sociais para viabilizar o negócio e aumentar o impacto social (30 minutos) 

 



 

 

 O impacto social é central nos empreendimentos sociais, sendo a mensuração e 

avaliação destes considerada fundamental, os quais proporcionam legitimidade diante dos 

diferentes públicos, além de demonstram competência, ganho de credibilidade para formação 

de parcerias e obtenção de investimentos (Murad, Cappelle & Andrade, 2020). Apesar disso, 

avaliar o impacto social é desafiador para os envolvidos (Mair e Marti, 2006), uma vez que é 

preciso traduzir e metrificar resultados não somente econômicos, mas sociais e ambientais. 

Destaca-se que não há uma legislação que cuida dessas questões relacionadas à mensuração de 

impactos sociais e nenhum órgão especializado que observa e monitora tais iniciativas (Murad 

et al., 2020). 

 A tensão entre os objetivos financeiros e sociais de um empreendimento social surge 

como grande desafio aos empreendedores de cunho social (Dacin, Dacin & Matear, 2010; 

Zahra et al., 2009). Tal dinâmica ocorre justamente pela natureza híbrida da organização, que 

deverá responder à públicos distintos, tanto internamente quanto de maneira externa (Battilana 

& Lee, 2014). O Quadro 1 abaixo demonstra as principais diferenças entre os dois tipos de 

empreendedorismo ressaltados até aqui. 

 
Quadro 1 - Distinção entre tipos de empreendedorismo e suas dimensões 

 Convencional Social 

Definição Um agente que permite ou 

decreta uma visão baseada 

em novas ideias a fim de criar 

inovações de sucesso 

Um ator que aplica princípios 

de negócios para resolver 

problemas sociais 

Distribuição de riquezas Acionistas Acionistas e/ou partes 

interessadas 

Forma organizacional 

predominante 

Lucro Sem fins lucrativos ou 

lucrativo 

Objetivo principal (ou 

motivos) 

Econômico Mudança social/Bem-estar 

Produto Criar e/ou distribuir produtos 

ou serviços de consumo 

Promover ideologia/mudanças 

sociais 

Tensões Crescimento versus 

sobrevivência 

Sustentabilidade econômica 

versus missão social 
Fonte: adaptado de Dacin et al. (2010). 
 

 Battilana & Lee (2014) postulam que as organizações híbridas serão fruto de múltiplas 

identidades organizacionais, incluindo a perspectiva comercial e uma contraparte social. Ainda 

segundo as autoras, o hibridismo da organização poderá ser visualizado a partir de cinco 

dimensões: (i) atividades organizacionais; (ii) composição da força de trabalho; (iii) design 

organizacional; (iv) relacionamentos interorganizacionais e, por fim, (v) cultura. 

 De forma objetiva, a dimensão atividades organizacionais reflete quão integrada está 

a missão social com a atividade principal da empresa, o que irá impactar diretamente no nível 

de tensão entre as lógicas comerciais e sociais. A composição da força de trabalho diz 

respeito ao alinhamento da identidade dos indivíduos e a organização, refletindo na seleção de 

funcionários, que deverão desenvolver habilidades específicas ou até mesmo desaprender 

hábitos. Já o design da organização trata da estrutura organizacional, sistemas de controle e 

governança – o local onde as tensões são vivenciadas. Para tanto, observa-se a integração, por 

exemplo, entre unidades e departamentos, para que estes não tenham objetivos diferentes, além 

de sistemas de controle e incentivo que reflitam a natureza híbrida da organização. Os 

relacionamentos interorganizacionais, por sua vez, demonstra a natureza híbrida também das 

relações institucionais que os empreendimentos sociais possuem, dialogando com a sociedade 



 

 

e com o mercado. Especificamente aos empreendimentos sociais atuais, os relacionamentos 

com provedores de capital financeiro estão em destaque. Por fim, a cultura organizacional 

diz respeito ao ambiente, onde serão compartilhados valores e normas de comportamento, 

gerando uma imagem dos indivíduos que colaboram com o empreendimento, assim como da 

própria organização (Battilana & Lee, 2014). 

 No caso da segunda questão, propõe-se que a discussão ganhe contornos mais flexíveis, 

atentando-se para a elaboração de estratégias que possam ser viáveis – de forma prática - e, ao 

mesmo tempo, tenham características sociais. Portanto, considerando a teoria apresentada 

anteriormente, propõe-se: 

 a) Identifique nos momentos da trajetória da Libertees aspectos que ressaltem as cinco 

dimensões debatidas anteriormente – atividades organizacionais, composição da força de 

trabalho, design da organização, relacionamentos interorganizacionais e cultura 

organizacional. Na sua opinião, a Libertees é, atualmente, uma organização híbrida? Em quais 

momentos a tensão entre aspectos comerciais e sociais foram mais evidentes? 

 - Atividades organizacionais: o empreendimento teve início de uma experiência pessoal 

da empreendedora, que decidiu iniciar nova atividade profissional; desde o início da Libertees, 

o foco sempre esteve em atividades de confecção; a confecção de camisetas – t-shirts – deu-se 

a partir de oportunidades dentro do próprio empreendimento; as camisetas são confeccionadas 

diretamente pelo público-alvo cujo o ganho social se destina; as atividades do empreendimento 

transbordam em novos ganhos socioambientais, como a inserção econômica de mulheres 

reintegradas à sociedade e sustentabilidade ambiental. 

 - Composição da força de trabalho: a operação do empreendimento é realizada pelo 

público-alvo final dos ganhos sociais que o empreendimento proporciona; a estrutura societária 

do empreendimento é composta por duas empreendedoras que possuem empatia pelo público-

alvo do empreendimento social; as empreendedoras possuem experiência e habilidades que 

podem ser utilizadas de forma a potencializar projetos de cunho social - principalmente as 

habilidades socioeducativas de uma das sócias. 

 - Design da organização: o empreendimento, atualmente, está sem um design definido, 

o que pode afetar diretamente as tensões entre preceitos sociais e comerciais. É necessário que 

tal ponto seja revisto, uma vez que sem o estabelecimento dessa dimensão, a organização não 

só poderá não ser efetivamente reconhecida como um empreendimento híbrido, mas também 

favorecerá o surgimento de novas tensões. Ressalta-se que o empreendimento já passou por 

diversas formas estruturais, mas sempre com pouco tempo de operação, fruto de ocorrências 

externas – saída da criadora do projeto após seleção em concurso público, perda de estrutura 

formal pós-pandemia, perspectiva de nova estrutura para o futuro. 

 - Relacionamentos interorganizacionais: o empreendimento se relaciona com diversos 

atores do setor de vestuário e confecções, incluindo parceiros institucionais. Ressalta-se 

também a menção à atores que atuaram de forma direta na estruturação do empreendimento – 

aceleradoras. Entretanto, ainda está ausente nessa dimensão aqueles atores que poderiam 

auxiliar o empreendimento em acesso à capital financeiro robusto, além de outros parceiros 

que poderiam atuar de forma estratégica junto à Libertees em financiamentos de projetos 

sociais diversos. 

 - Cultura: em relação à cultura, destaca-se que a Libertees representa de forma 

significativa as suas sócias, que parecem repassar seus valores às atividades da organização. 

Foi citado durante o caso, por exemplo, o fato de uma das sócias conduzir a empresa de forma 

solitária, agindo como observava ser o melhor para a empresa, além de conduzir a entrada da 

nova sócia que também estabeleceu rapidamente suas habilidades como estrutura central da 

operação do empreendimento. Em relação às mulheres em privação de liberdade – que 

colaboram com o empreendimento enquanto mão de obra e também beneficiárias dos impactos 

sociais – sua atuação também está intimamente vinculada à operação e valores do 



 

 

empreendimento, tanto tangivelmente – ilustrações que compõem o produto final – quanto 

simbolicamente – costura e fabricação, que retornam como ganhos financeiros após a 

comercialização. 

 b) Imagine-se no lugar de Marcella e Daniela. Quais estratégias poderiam ser citadas e 

que aumentariam o impacto social da organização, mantendo-se a sustentabilidade financeira 

do empreendimento? Cite ao menos uma estratégia para cada dimensão debatida anteriormente 

- atividades organizacionais, composição da força de trabalho, design da organização, 

relacionamentos interorganizacionais e cultura organizacional. 

 Nesse momento, propõe-se que os estudantes se coloquem no lugar das 

empreendedoras. O contexto geral pode, por vezes, parecer desmotivador, mas novas 

oportunidades surgem no horizonte. Com os dados que foram debatidos ao decorrer do caso, 

sugere-se que os estudantes elaborem estratégias que permitam à organização ser reconhecida 

como um empreendimento híbrido, em que as tensões entre aspectos comerciais e financeiros 

estejam amenizadas. 

 A questão tem como objetivo a análise e sugestão dos estudantes, sendo recomendável 

que as sugestões estejam fundamentadas em dados e argumentações pertinentes à teoria 

debatida. Para o melhor direcionamento das estratégias que serão citadas pelos estudantes, 

recomenda-se alguns questionamentos que podem ser pertinentes para a melhor condução das 

respostas. Por exemplo: a venda de produtos via internet conflita com os preceitos sociais da 

Libertees? E a participação em eventos de moda convencional? Qual poderia ser a melhor 

formatação das equipes de produção e venda das camisetas? Todas as posições podem ser 

ocupadas por mulheres em estado de privação de liberdade? Quais departamentos deveriam 

fazer parte da Libertees hoje? Esses setores iriam convergir enquanto missão social e 

comercial? Como a estrutura da organização poderia facilitar a imersão da mesma em redes de 

relacionamento que lhe proporcionasse acesso à recursos financeiros? Quais recursos 

financeiros deveriam ser angariados pelas empreendedoras? Existem formas orgânicas e/ou 

sustentáveis de se obter financiamentos dessa maneira? Financiamentos diretos, em termos 

monetários, são a única alternativa? Atualmente, as empreendedoras representam de forma fiel 

a organização? Em quais níveis essa relação traz benefícios e/ou dificuldades? 

 

Referências 

 

Battilana, J; Lee, M. (2014). Advancing Research on Hybrid Organizing – Insights from the 

Study of Social Enterprises. The Academy of Management Annals, Vol. 8, No. 1, pp. 397–441. 

 

Bernardinho, S; Santos, J. F; Soares, M. (2017). Contributo do empreendedorismo social para 

o desenvolvimento de Cabo Verde: um estudo exploratório. International Journal of Innovation 

(IJI Journal), v. 5, n. 1, pp. 132-155. 

 

Dacin, P. A.; Tina Dacin, M.; Matear, M. (2010). Social Entrepreneurship: Why We Don’t 

Need a New Theory and How We Move Forward from Here. Academy of Management 

Perspectives, pp. 37-57. 

 

Dees, J. G. (2001). The Meaning of Social Entrepreneurship. 

 

Dees, J. G. (2007). Taking Social Entrepreneurship Seriously. Transaction Social Science and 

Modern Society, v. 44, n. 3, pp. 24-31. 

 

Mair, J.; Marti, I. (2006). Social entrepreneurship research: a source of explanation, prediction 

and delight. Journal of World Business, Vol. 41, No. 1, pp. 36‐44. 



 

 

 

Murad, E. P.; Cappelle, M. C. A.; Andrade, D. M. (2020). Mensuração e avaliação de impacto 

social de empreendimentos sociais, Revista Pensamento Contemporâneo em Administração, v. 

14, n. 3, pp. 63-78. 

 

Vasconcelos, T. B.; Miki, A. F.; Nóbrega, P. I. S. (2021). Uma análise comparativa do 

empreendedorismo social nas macrorregiões brasileiras. Desenvolvimento em Questão, ano 19, 

n. 56, pp. 337-357. 

 

Zahra, S. A; Gedajlovic, E.; Neubaum, D. O; Shulman, J. M. (2009). A typology of social 

entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges, Journal of Business 

Venturing, 24, pp. 519–532. 

 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

(FAPEMIG) pelo suporte financeiro para a pesquisa deste artigo e à Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC Minas) pela concessão de bolsa para participação no Programa 

de Pós-Graduação em Administração – PPGA PUC Minas. 

 



 

 

REDES DE EMPREENDEDORISMO CULTURAL: INOVANDO 

NA FEIRA DE SÃO JOAQUIM 
 

Xênia L’amour Campos Oliveira 

Eduardo Paes Barreto Davel 

 
Este caso para ensino visa fomentar uma aprendizagem sobre a importância das redes e do 

capital relacional para o empreendedorismo cultural. Seus objetivos de aprendizagem são: (a) 

caracterizar como os mercados populares podem ser definidos como empreendedorismo 

cultural, (b) identificar as relevâncias das redes para o empreendedorismo cultural, e (c) 

compreender como o capital relacional sustenta o empreendedorismo cultural. O caso retrata o 

processo de inscrição da Feira de São Joaquim em um prêmio mundial para mercados 

inovadores e conta a história de um empreendedor, destacando o processo de inovação e o 

papel da rede para o seu negócio. Durante a produção do vídeo de apresentação da inovação 

que servirá para representar a feira na competição, é possível perceber características e 

singularidades da inovação e dos mercados populares, as relevâncias da rede e do capital 

relacional para o empreendimento. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo cultural. Redes. Inovação. Capital relacional. 
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1 Caso para Ensino 

1.1 Um prêmio para mercados inovadores pelo mundo 

O prêmio UNESCO de inovação em mercados tem o objetivo de contemplar mercados 

populares inovadores ao redor do mundo. A iniciativa busca identificar práticas inovadoras 

realizadas em mercados populares, que são ambientes caracterizados pela sua importância 

socioeconômica, além da sua tradição e patrimônio cultural. Para inscrição no prêmio, deve-se 

realizar o cadastro no site, preencher algumas informações sobre o mercado: sua localidade, 

ano de fundação, texto de apresentação e uma justificativa para mostrar o porquê o mercado é 

inovador. Após o preenchimento dessas informações, um vídeo deverá ser produzido e enviado, 

incluindo uma apresentação e explicando o processo de inovação de um empreendedor 

escolhido como representante do mercado. 

Diferentes mercados do mundo estavam realizando suas inscrições e preparando seu 

vídeo de apresentação. Mercados do México: o Mercado de Coyoacan, o Mercado Del Carmen 

e o Mercado de San Juan; de Portugal: o Mercado da Ribeira, o Mercado de Matosinhos e o 

Mercado da Vila; do Reino Unido: Portobello Market, Borough Market; da Espanha: o Mercado 

de San Miguel, o Mercado de San Ildefonso e o Mercado de la Paz. No Brasil, os mercados 

concorrentes eram o Novo Mercado de Minas Gerais e o Mercado Central de São Paulo.  

Ao saber sobre o prêmio, a secretária de cultura e turismo de Salvador/Bahia, Márcia 

Santos, entra em contato com o prefeito da cidade, André Sousa, e o governador, Paulo Costa, 

com o intuito de inscrever a Feira de São Joaquim como representante do estado, todos 

concordaram que a Feira seria uma excelente candidata para competir pelo prêmio.  



 

 

MÁRCIA: O prêmio UNESCO poderá dar uma maior visibilidade à nossa Feira e mostrar 

que além de tradicional, ela pode ser conhecida como um local inovador. 

ANDRÉ (prefeito): Concordo, será uma ótima oportunidade para mostrar as inovações e 

diferenciais da nossa Feira para o mundo. 

PAULO (governador): Márcia, devemos ver o regulamento da inscrição e acertarmos os 

detalhes.  

MÁRCIA: Vou entrar em contato com as lideranças da feira ainda hoje e marcar uma 

visita. Além disso, entrarei em contato com uma produtora para conversar sobre algumas ideias 

para o vídeo. 

PAULO (governador): Excelente, saiba que poderá contar comigo, vamos fazer da nossa 

feira a vencedora. Vou falar com o secretário de Turismo do Estado, Roberto Oliveira, para 

acompanhar você na visita à feira e ajudar na coleta de informações. 

MÁRCIA: Ótimo, vai ser de grande ajuda! Pode passar meu contato para ele, que vamos 

marcar o dia da visita. 

ANDRÉ (prefeito): Pode contar com minha ajuda também, o que precisar, é só falar.  

MÁRCIA: Certo, combinado. 

1.2 A inscrição no prêmio  

Depois de acertar os detalhes, a secretária de turismo e cultura de Salvador, Márcia 

Santos, o secretário de Turismo da Bahia, Roberto Oliveira, e Leonardo Rodrigues, produtor 

responsável pela preparação do vídeo, se reúnem com lideranças da Feira de São Joaquim para 

discutir sobre os requisitos de inscrição da feira. A reunião contou com a presença do diretor 

do sindicato dos feirantes, João Silva, e alguns feirantes. Será necessário elaborar um texto de 

apresentação e justificativa para ressaltar a inovação da feira, além de discutir como o vídeo de 

apresentação e explicação do processo inovador do empreendedor selecionado será realizado. 

MÁRCIA: Olá, sou Márcia, secretária de turismo e cultura de Salvador, e estou aqui com 

o secretário de turismo da Bahia, Roberto, para discutirmos a inscrição da Feira de São Joaquim 

em um prêmio UNESCO, que vai premiar mercados inovadores pelo mundo. Além dele, trouxe 

também Leonardo, produtor responsável pela preparação do nosso vídeo de inscrição. 

ROBERTO: Temos certeza que nossa feira é uma forte candidata, mas precisamos 

discutir conjuntamente quem será o empreendedor que representará a feira no nosso vídeo, e 

elaborar também a justificativa do porquê nossa feira é inovadora. Esses dois requisitos são 

essenciais para que nossa feira consiga competir com os outros mercados que também irão se 

inscrever. 

MÁRCIA: Exato, Roberto. Como precisamos organizar essas informações, conversei 

com João, que é o presidente do sindicato dos feirantes, e conhece bem a feira. Além dele, pedi 

que convidasse algumas lideranças da feira para essa reunião e agradeço a presença de todos. 

JOÃO (presidente do sindicato): Claro, estamos muito empolgados com a ideia de trazer 

esse prêmio para nossa feira e poder mostrar para o mundo o nosso diferencial! 

MÁRCIA: Podemos começar discutindo o que deverá estar no texto de apresentação da 

feira. Quero que vocês me digam algumas informações que acham importantes para apresentar 

a feira e para mostrar o porquê ela é diferente e merece ganhar esse prêmio. 

JOÃO (presidente do sindicato): Acho importante dizer que nossa feira é a maior do 

estado, e uma das maiores do Brasil. E, que aqui se encontra de tudo, ingredientes para fazer 

uma comida, artesanato para arrumar sua casa, produtos religiosos, as ervas medicinais, em que 

o vendedor diz como usar para curar alguma doença, você encontra de tudo aqui. 



 

 

ROSA (feirante): Pode colocar que a gente fica na Baía de Todos-os-Santos! Em frente 

ao mar, tem uma vista linda. E, que muitos dos produtos que se vendem aqui chegam do 

Recôncavo da Bahia. 

CARLOS (feirante): A feira também é um local que mostra muita da nossa cultura baiana. 

Quem quiser conhecer um pouco da Bahia, pode vir para cá. Tem tempero, ervas, restaurantes 

e um atendimento diferenciado, que só na feira tem, que é o contato do cliente com o dono. Em 

supermercado grande isso não existe, mas aqui na feira tem! 

JOSÉ (feirante): É isso mesmo, Carlinhos. O cliente sempre volta porque sabe que vai ser 

bem atendido. Acho também que nossa feira está sempre se renovando, já trabalho aqui tem 

uns 25 anos, e vejo que ao longo do tempo as coisas mudam pra atender ao que o cliente quer. 

Por exemplo, uns anos atrás na feira tinham vários boxes e barracas de roupa e sapato, eu mesmo 

vendia roupa que comprava em outro estado, mas agora meu comércio é de doces, balas e 

chocolate, que chamamos de bombonieres. A feira está sempre se renovando pra atender ao 

comércio, e a demanda do cliente. 

ROSA (feirante): Verdade, essa renovação sempre esteve presente na feira, lembro que 

meu pai, que já vendia aqui na feira quando eu nasci, me contava como as coisas mudaram 

desde que ele chegou na feira há uns 45 anos atrás. No começo, ele vendia banana numa banca, 

depois passou a vender ingredientes da nossa culinária em um box, quiabo, azeite de dendê, 

leite de coco, pimenta, tem de tudo um pouco. Hoje, quem trabalha no box sou eu, é de onde eu 

tiro o meu sustento. 

JOÃO (presidente do sindicato): É isso mesmo, Rosa. Muita gente tira seu sustento daqui 

da feira, por isso ela é tão importante para nós. A história da feira se mistura com as histórias 

dos feirantes, muitos dos negócios da feira são familiares, vão passando de geração em geração, 

de pai para filho.  

ROBERTO: Podemos dizer que a feira, além de sua importância econômica e social, é 

um patrimônio da nossa cultura baiana.  

NEIDE (feirante): Com certeza, a Feira de São Joaquim é que abastece os terreiros da 

Bahia, todos os produtos para o axé, das religiões de umbanda e do candomblé, que são louças, 

produtos de barro, velas, santos, você encontra na feira. Isso é parte da religiosidade do baiano, 

e parte da nossa cultura. 

JOSÉ (feirante): O que a gente tem pela feira é amor, e se dedica para que ela continue, 

mesmo em tempos difíceis e de mudanças. 

MÁRCIA: Nossa, muitas informações! Estou anotando tudo e vou colocar no texto de 

apresentação e justificativa. Vai ficar ótimo! Agora, temos que decidir como vai ser o vídeo e 

quem vai ser o empreendedor que vai representar a feira e explicar sua inovação. Começando 

pelo vídeo, Leonardo, você pode explicar qual a ideia que tivemos? 

LEONARDO: Como a feira é um ambiente muito rico, a ideia é mostrar um pouco dos 

produtos que são vendidos aqui, os boxes, a movimentação dos clientes, dar uma visão geral da 

feira. E, para mostrar o empreendedor, queremos fazer uma entrevista, contando um pouco da 

história do negócio, e apresentando a inovação, e o diferencial que esse negócio tem. 

MÁRCIA: Sobre o empreendedor, vocês tem alguma sugestão de quem pode ser um 

diferencial na feira? Que faz algo de diferente? Ou tem um negócio que não tem em outro lugar, 

só aqui na feira? 

JOÃO (presidente do sindicato): Eu sei que a feira abastece o comércio das baianas de 

acarajé, tudo que elas precisam, encontram aqui. Desde o camarão, o azeite de dendê, as 



 

 

pimentas, e, principalmente, a massa pronta do acarajé e do abará, que começou a ser vendida 

aqui na feira. 

ROSA (feirante): Acho que a massa pronta pode ser uma das coisas diferentes da feira. 

Antes da massa pronta, o processo de preparação era bem artesanal, tinha que quebrar, lavar o 

feijão várias vezes, tirar as cascas, deixar de molho e só depois passar no moinho. Eu sei porque 

minha tia era baiana de ofício, e quando criança, eu ajudava a lavar e tirar as cascas do feijão. 

Agora não, com a massa pronta, as baianas, restaurantes, ou outros clientes, chegam aqui na 

feira e compram a quantidade da massa já pronta pra ser frita, no caso do acarajé. Então, além 

dos outros ingredientes, agora tem a massa já pronta que desejam.   

MÁRCIA: Que interessante, então agora é mais prático para fazer o acarajé porque já se 

vende a massa pronta aqui na feira? 

JOÃO (presidente do sindicato): Com certeza. E a Feira de São Joaquim é um dos 

principais pontos de abastecimento dos ingredientes do acarajé, uma iguaria da nossa culinária 

e da nossa cultura. 

MÁRCIA: Todos concordam que a massa pronta do acarajé vai ser a inovação da feira?  

Todos os presentes na reunião concordam que sim, elegendo a massa pronta do acarajé 

como a inovação que será apresentada no vídeo de inscrição da feira. 

MÁRCIA: Agora eu preciso conversar com os feirantes que comercializam a massa 

pronta, para falar sobre o vídeo que vamos fazer para inscrição da feira e como vai ser a 

participação deles. A ideia é mostrar e explicar como acontece o processo de preparação da 

massa pronta do acarajé, entrevistando as pessoas e trazendo informações importantes para 

apresentar essa inovação. O que acham? 

CARLOS (feirante): Acho que vai ser difícil alguém tirar esse prêmio da feira! 

JOSÉ (feirante): Sem contar que um prêmio assim dá mais destaque para nossa feira, já 

que ela vai ficar mais conhecida no mundo todo. 

NEIDE (feirante): A nossa feira e nossa cultura não tem outra igual, vamos ganhar esse 

prêmio! 

JOÃO (presidente do sindicato): Essa é a torcida que eu gosto! Vamos lá, Márcia, 

conversar com o pessoal da massa pronta. 

1.3 Inovação da Feira de São Joaquim: sua apresentação e justificativa  

Depois de alguns dias da reunião ocorrida na feira, Márcia trabalha no texto de 

apresentação e na justificativa que deverá ser enviada no processo de inscrição para o prêmio. 

Com as informações passadas pelos feirantes e pesquisas adicionais feitas por Márcia, ela 

finaliza o texto, e entra em contato com Leonardo, o produtor encarregado do vídeo, para marcar 

um encontro e discutir algumas ideias. 

No dia do encontro, Leonardo traz as primeiras imagens que ele e sua equipe realizaram 

da feira, e em conjunto, eles discutem sobre como inserir o texto no vídeo e quais imagens serão 

utilizadas. 

LEONARDO: Márcia, eu e minha equipe já fizemos várias imagens da feira, mostrando 

a movimentação das pessoas, das mercadorias, a entrada da feira, a vista da Baía de Todos-os-

Santos.  

MÁRCIA: Ótimo, Leonardo. A ideia é que o vídeo de apresentação traga imagens da 

feira, enquanto o texto de apresentação é narrado. Vamos ver as imagens que você trouxe. 

Depois que Leonardo apresenta a primeira versão do vídeo de apresentação, ele discute 

com Márcia como será a inserção do texto elaborado por ela. 



 

 

MÁRCIA: As imagens estão lindas, Leonardo. Parabéns para você e sua equipe! Acho 

que vai ficar muito bom quando inserirmos o texto. Ele ficou assim: “A Feira de São Joaquim 

é localizada na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. Situada em frente à Baía de Todos-os-Santos, 

fundada no ano de 1964, é a maior feira do estado, e uma das maiores do Brasil. Sua cadeia de 

abastecimento recebe produtos do Recôncavo baiano e de diversos estados, e supre a demanda 

de várias cidades, além da capital do estado.  

Na Feira de São Joaquim se encontra de tudo um pouco, frutas, verduras, temperos, ervas 

medicinais, artesanato, artigos religiosos ligados às religiões de matriz africana, como o 

candomblé e a umbanda. Além de ingredientes da culinária baiana, como azeite de dendê, leite 

de coco, pimenta, camarão seco, massa pronta para acarajé e abará. Para os feirantes, dentre os 

diferenciais da feira estão o desenvolvimento de laços afetivos e a proximidade com os clientes, 

alguns vão à feira há muitos anos, conhecem os donos das bancas e boxes, barganham e 

adquirem seus produtos e serviços. Outros vão à feira aos domingos, fazem suas compras e 

aproveitam para tomar uma cerveja e comer um aperitivo em um dos restaurantes à beira mar. 

Ao caminhar pela feira, percebe-se uma mistura de tradição e modernidade, resultado da 

necessidade de renovação de um ambiente complexo, que não se resume às trocas econômicas 

e de comércio. A feira reflete as mudanças e transformações sofridas ao longo de tempo, sem 

perder sua identidade, caracterizando um retrato da cultura baiana, que se renova continuamente 

para atender aos seus clientes, àqueles que dela dependem para viver e encantar seus visitantes”. 

LEONARDO: Ficou maravilhoso o texto, Márcia. 

MÁRCIA: Que bom! Então agora vamos discutir sobre a segunda etapa do vídeo, que é 

apresentando uma inovação da feira. Já conversei com os feirantes que vendem a massa pronta 

do acarajé, e como são muitos boxes voltados para esse negócio, decidi focar a entrevista com 

um deles, o mais antigo no ramo. Já está tudo acertado para irmos gravar. Além do 

empreendedor, convidei a líder da associação das baianas de acarajé, que também vai participar 

da entrevista e ajudar com o vídeo. Acho que assim o conteúdo vai ficar mais rico e teremos 

mais pessoas contribuindo. 

LEONARDO: Excelente. Então, tudo certo para o dia da gravação? 

MÁRCIA: Tudo certo. Nos vemos lá! 

1.4 Rede empreendedora: inovando na feitura tradicional do acarajé 

No dia da gravação do vídeo, Márcia se encontra com Leonardo e sua equipe. Também 

estão presentes Rafaela Correa, jornalista e apresentadora que conduzirá as entrevistas, e Vera 

Ramos, diretora da associação das baianas de acarajé. Juntos eles se dirigem ao box de Jorge 

Ramos, empreendedor do ramo da massa pronta de acarajé e produtos relacionados à culinária 

baiana, como por exemplo, azeite de dendê, camarão seco, feijão fradinho, etc. 

MÁRCIA: Bom dia, seu Jorge. Tudo bem? Leonardo e sua equipe vão colocar os 

equipamentos para começarmos a gravação. 

JORGE (empreendedor): Tudo certo, já estou pronto! 

MÁRCIA: Quem vai entrevistar o senhor será Rafaela, ela é apresentadora e jornalista, e 

vai fazer perguntas sobre o seu negócio. Além dela, Vera, diretora da associação das baianas de 

acarajé, vai acompanhar vocês na entrevista para falar um pouco sobre como a venda da massa 

pronta afetou o negócio das baianas. 

RAFAELA (apresentadora): Oi, seu Jorge. Muito prazer em conhecer você. A nossa ideia 

é que a entrevista aborde o começo do seu negócio, sobre o seu produto e quem ajudou você 

nesse processo. Tudo bem? 

JORGE (empreendedor): Tudo bem, vai ser um prazer falar sobre isso. 



 

 

RAFAELA (apresentadora): Vera também vai nos acompanhar e participar da entrevista, 

ela vai falar um pouco sobre o ofício das baianas e do próprio acarajé. 

VERA (associação das baianas): Oi, seu Jorge. Como vai? Muito bom revê-lo, e poder 

contribuir para falar da feira e do ofício das baianas. 

RAFAELA (apresentadora): Vamos começar? 

Leonardo e sua equipe autorizam o início da gravação, e o vídeo da entrevista começa a 

ser gravado. 

RAFAELA (apresentadora): Olá, me chamo Rafaela Correa, sou jornalista e 

apresentadora baiana. Hoje estou aqui na Feira de São Joaquim para entrevistar o Senhor Jorge 

Ramos, empreendedor do ramo da culinária baiana, seu negócio é especializado em vender a 

massa pronta do acarajé e do abará, e os outros ingredientes da culinária baiana. E, como vamos 

falar sobre o acarajé, quitute afro-brasileiro muito apreciado, convidamos Vera Ramos, diretora 

da associação das baianas de acarajé, para nos acompanhar. Seu Jorge, quero que o senhor 

comece nos contando quando começou a trabalhar aqui na Feira de São Joaquim? 

JORGE (empreendedor): Cheguei na feira ainda menino, meu avô já era dono desse box 

aqui. Eu e meu irmão já ajudávamos a carregar os sacos de mercadoria, fazer a limpeza, ajudar 

no atendimento. Depois, o box ficou para mim, isso já tem uns 30 anos. Meu irmão também 

trabalha aqui na feira, mas tem o box dele, hoje ele trabalha no ramo da pasta de amendoim. 

RAFAELA (apresentadora): O negócio sempre vendeu produtos da culinária baiana? 

Desde o seu avô? 

JORGE (empreendedor): Sim, desde a época do meu avô trabalhamos com produtos da 

culinária baiana. 

RAFAELA (apresentadora): No início do seu negócio, você teve ajuda de alguém? Da 

família, de amigos? De colegas da feira? 

JORGE (empreendedor): Além da família, da minha esposa que trabalha aqui comigo, no 

início não tive muita ajuda não, trabalhei muito para chegar onde estou. 

RAFAELA (apresentadora): Quando você passou administrar o negócio, fez alguma 

mudança? 

JORGE (empreendedor): Não, continuei vendendo camarão seco, feijão fradinho, azeite 

de dendê, tudo que o pessoal que vende acarajé precisa. Inclusive essa rua aqui da feira é 

especializada nesse ramo, aqui todo mundo trabalha com esses ingredientes. 

RAFAELA (apresentadora): E sobre a massa pronta, você poderia me contar como surgiu 

a ideia?  

JORGE (empreendedor): Eu já vendia feijão fradinho, que é o ingrediente base para a 

massa do acarajé e do abará. Tinha um triturador para o feijão, que ajudava a quebrar o feijão, 

que ia ficar de molho, para só depois ser feita a massa. Como eu já vendia feijão para muitas 

baianas, que vinham aqui comprar os ingredientes, eu conversei com um senhor, Seu Zé, que 

vendia as máquinas de triturar o feijão aqui na Feira de São Joaquim, para inventar uma máquina 

para fazer a massa para vender já pronta. Aí surgiu a ideia da massa pronta, eu vi que tinha essa 

necessidade no ramo que eu trabalhava e pensei em como podia atender melhor meus clientes, 

e expandir o meu negócio. 

RAFAELA (apresentadora): Então você viu uma oportunidade para expandir o seu 

negócio e lançar um novo produto, conversou com outro empreendedor aqui da feira, e ele 

desenvolveu a máquina da massa pronta?  

JORGE (empreendedor): Não, eu encomendei minha máquina a outra pessoa, que 

trabalha no ramo de maquinário, eu expliquei a ideia que eu tinha e a pessoa confeccionou. Seu 



 

 

Zé forneceu depois as máquinas dele aqui para os colegas que trabalham no ramo da massa. A 

primeira máquina de massa pronta aqui da feira foi a minha, mas seu Zé não quis ser meu 

parceiro nesse início. 

RAFAELA (apresentadora): E qual foi a reação dos clientes? Eles gostaram do produto? 

JORGE (empreendedor): No início o pessoal gostou muito da ideia, principalmente quem 

já trabalhava vendendo acarajé, que são as baianas, os restaurantes, e os clientes que compravam 

em quantidade pequena, para consumo próprio. Todos passaram a adquirir a massa pronta, junto 

com os outros ingredientes que eu já vendia aqui no meu box. Depois, os boxes aqui da rua 

passaram a vender a massa pronta também. 

RAFAELA (apresentadora): Vera, queria que você explicasse o que significa o acarajé e 

o abaré para a cultura baiana? 

VERA (associação das baianas): O acarajé e o abará chegaram no Brasil através dos 

escravos, e aqui ele é considerado uma oferenda do terreiro de candomblé para os Orixás, o 

acarajé para Iansã e o abará para Xangô. Nos países africanos, Nigéria e República do Benim, 

ele é uma comida comum, um bolinho, conhecido por àkàrà. Esses escravos trazem o acarajé e 

o abará para o Brasil, especialmente para três estados: Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. 

Mas a Bahia foi quem abraçou esse ofício, tornando uma parte da cultura. Hoje, só Salvador 

tem quase 4.000 baianas associadas à associação. 

RAFAELA (apresentadora): Sobre a massa pronta do acarajé, você poderia me dizer o 

que mudou no ofício da baiana com essa inovação? 

VERA (associação das baianas): Olhe, Rafaela, como o dia-a-dia da baiana é muito 

corrido. Levando em conta que para fazer a massa em casa é demorado, porque tem que lavar 

o feijão, e isso gasta muita água e energia elétrica. Para otimizar o tempo, a baiana já compra a 

massa pronta. Vou dar um exemplo, imagine que a baiana tenha um evento pela tarde, aí ela 

prepara tudo, vai para o evento, arruma seu tabuleiro, que é o local em que ela vende seus 

quitutes, e pede a quantidade de massa que ela quer, e a loja entrega no local. Assim, não corre 

o risco de a massa estragar por conta do calor. Acho que a praticidade é essencial no caso da 

massa. 

RAFAELA (apresentadora): Além da praticidade que você citou, que outro impacto a 

massa pronta trouxe para o negócio das baianas? 

VERA (associação das baianas): O lucro do negócio aumentou, diminui a conta de 

energia elétrica, de água. Também não é preciso pagar outra pessoa para lavar o feijão, porque 

como a baiana passa o dia trabalhando, se ela for fazer sua massa em casa, ela precisa pagar 

alguém para lavar o feijão, pagar para moer, se ela não tiver um moinho em casa. 

RAFAELA (apresentadora): Sobre o significado cultural do ofício da baiana e do próprio 

acarajé, a massa pronta afetou de alguma forma esses aspectos? 

VERA (associação das baianas): Não, porque o ofício da baiana vem do coração, então 

quando ela está preparando a massa, deseja coisas boas. Não importa se a massa foi comprada 

pronta na feira, o que importa é o pensamento e a energia positiva. 

RAFAELA (apresentadora): Sobre a Feira de São Joaquim, qual a importância dela para 

as baianas? 

VERA (associação das baianas): A feira é o local onde a baiana de todo o Brasil, não só 

da Bahia, compra seus materiais. Ela é imprescindível! Sem a feira, a baiana ia ter dificuldades 

para encontrar os ingredientes que precisa. 

RAFAELA (apresentadora): Obrigada, Vera. Foi uma verdadeira aula de história e 

cultura! Voltando para o seu Jorge, sobre o seu negócio hoje, gostaria que você falasse um 



 

 

pouco sobre a realidade de manter um box aqui na feira. Saber quem são os seus parceiros, isso 

nos ajudaria a entender quem faz parte da rede que sustenta o seu negócio. Por exemplo, você 

citou que sua esposa trabalha com você, mais alguém da sua família oferece algum tipo de 

suporte? Um amigo? 

JORGE (empreendedor): Hoje só minha esposa mesmo, se não fosse o apoio dela, de me 

ajudar nos momentos difíceis, eu já teria desistido. Teve alguns momentos que eu pensei em 

fechar, mas ela me ajudou e continuamos aqui na feira. 

RAFAELA (apresentadora): Sobre sua relação com seus colegas feirantes, com o 

sindicato dos feirantes, vocês fazem parceiras com algum objetivo específico? Pode ser buscar 

uma melhoria na feira, conseguir um desconto com um fornecedor? 

JORGE (empreendedor): Eu sou associado ao sindicato, mas acho que ele precisa buscar 

mais melhorias para os feirantes e para a feira, minha relação é só a associação mesmo, não 

acho que hoje ela traz muitos benefícios para o meu negócio, mas espero que isso melhore no 

futuro. Sobre meus colegas da feira, aqui na rua onde está o meu box, todos somos parceiros, 

sempre conversamos sobre os nossos comércios, trocamos informações sobre o mercado, 

porque atendemos ao mesmo tipo de cliente, isso ajuda muito, principalmente nos momentos 

de dificuldade. Se faltar uma mercadoria aqui, por exemplo, meu colega faz um empréstimo até 

minha mercadoria chegar, ou posso mandar um cliente pra lá, se não tiver o produto aqui no 

meu box. Se precisar fazer alguma obra aqui na rua, tapar um buraco, todos se ajudam, porque 

assim nosso cliente é melhor atendido. Sobre se juntar para conseguir desconto não, cada um 

tem seus fornecedores, e faz seus acordos de forma individual. 

RAFAELA (apresentadora): Você diria que o relacionamento entre os feirantes traz 

benefícios para todos? Por exemplo, ajuda na credibilidade, na reputação dos negócios? 

JORGE (empreendedor): Com certeza! O benefício vem para todos que são parceiros. 

RAFAELA (apresentadora): E a relação com seus fornecedores? É uma relação de 

confiança, parceria? 

JORGE (empreendedor): Alguns dos meus fornecedores, eu já sou cliente há muito 

tempo, já tenho uma relação comercial de confiança. Mas, como administro um negócio, 

procuro sempre manter uma cartela variada de fornecedores porque não fico refém de nenhum 

deles, e consigo negociar melhor.   

RAFAELA (apresentadora): E sua relação com seus clientes? Tem algum cliente fiel, que 

sempre volta para comprar com você? Por que você acha que ele volta? 

JORGE (empreendedor): Tem clientes meus que são amigos mesmo, sempre vem 

comprar no meu box, eu procuro sempre estar aberto para negociar e deixar meu cliente 

satisfeito. Acho que eles voltam pelo atendimento, esse é o meu diferencial, porque tem muitos 

boxes que vendem a mesma coisa que eu aqui na feira. Então, eu preciso me destacar de alguma 

forma. 

Alguma entidade, como o SEBRAE (sigla para Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas), por exemplo, vem ou já veio aqui na feira oferecer algum curso de 

capacitação aos feirantes? Você acha que essas instituições são ou poderiam ser parceiras dos 

feirantes? 

JORGE (empreendedor): O SEBRAE já veio sim, tem mais ou menos um ano, para 

oferecer cursos de capacitação para os feirantes. Só lembro dessa instituição agora. Mas acho 

que mais parcerias desse tipo poderiam acontecer, isso ajuda ao feirante a desenvolver o seu 

negócio e melhorar o atendimento ao cliente. 



 

 

RAFAELA (apresentadora): Você diria que essas parcerias, com família, clientes, outros 

feirantes, que você construiu ao longo dos anos, ajudou na manutenção e desenvolvimento do 

seu negócio? 

JORGE (empreendedor): Acredito que sim, até porque em muitos momentos essas 

parcerias foram essenciais para que eu continuasse aqui na feira com o meu negócio. 

RAFAELA (apresentadora): Sobre a feira, tem algo que você mudaria hoje? 

JORGE (empreendedor): O principal problema da feira hoje é a estrutura, precisa de uma 

reforma urgente, e como a manutenção da feira é de responsabilidade da prefeitura, do estado 

e do governo federal, esses órgãos precisam conversar e criar projetos que ajudem a manter e 

melhorar a feira. Hoje, ainda estamos aguardando o Projeto de Requalificação para que essas 

melhorias sejam realizadas, espero que não demore. 

 
Figura 1 – Feijão fradinho, ingrediente da massa do acarajé e abará 

 
Fonte: Autores (2022). 

Figura 2 – Máquina para preparação da massa do acarajé e abará 

 
Fonte: Autores (2022). 

Figura 3 – Massa pronta para acarajé e abará 

 
Fonte: Autores (2022). 



 

 

 

1.5 Informações Complementares 

Antecedida pelas Feiras do Sete (1920-1934) e Água de Meninos (1934-1964), ambas 

extintas em consequência de incêndios, a Feira de São Joaquim, que recebeu esse nome por 

estar localizada na enseada de mesmo nome, é uma das maiores e mais importantes feiras da 

Bahia, responsável por abastecer grande parte do mercado local e regional (CARDEL; SOUZA, 

2017; PAIM, 2005). A Feira de São Joaquim foi sancionada pelo Decreto de nº 2.546, de 8 de 

setembro de 1964. Inicialmente, a ideia era de que deixasse de ser permanente, adotando um 

caráter móvel, resultado de uma tentativa de modernização da cidade de Salvador, semelhante 

às intervenções e medidas de saneamento ocorridas em outras capitais, como o Rio de Janeiro, 

proposta que não se concretizou (PAIM, 2005).  

A Feira é reconhecida como um local de tradição, onde são vendidos frutas, verduras, 

cereais, carnes, produtos de artesanato, itens religiosos, plantas medicinais etc., mas também se 

caracteriza como um espaço que atrai visitantes e turistas que desejam conhecer e vivenciar a 

cultura baiana (CARDEL; SOUZA, 2017; SOUZA, 2010). Já serviu como cenário para filmes 

ficcionais e documentários, obras literárias, além de servir como palco para diversas 

intervenções artísticas, incluindo pinturas, grafites e apresentações musicais (LIMA; PAIM, 

2017; SOUZA, 2019). Devido à sua importância, a Feira de São Joaquim está em processo de 

reconhecimento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, desde o ano de 

2005, para se tornar um patrimônio cultural imaterial do país (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, 2022).  

Em julho de 2008, com o intuito preservar e desenvolver a sustentabilidade da feira, foi 

constituído um convênio entre a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) e o Governo 

Federal por meio do Ministério da Cultura, para elaborar o Projeto de Requalificação da Feira 

de São Joaquim. O projeto buscou contemplar às dimensões sociocultural, de gestão e física da 

feira, incluindo a participação das diferentes instâncias do poder público – União, Estado e 

Município, e dos próprios feirantes (ALBAN, 2011; LIMA; PAIM, 2017). Até o ano de 2021, 

somente a primeira etapa das obras de requalificação havia sido realizada (PORTAL A TARDE, 

2021). 

 

2       Notas de Ensino 

2.1 Objetivos Educacionais 

O público-alvo do caso é variado, incluindo disciplinas do curso de graduação em 

Administração (Empreendedorismo, Estudos Organizacionais, Economia Criativa, Estratégia, 

Inovação, Teorias de Administração, Redes), pós-graduação (mestrados profissionais em 

disciplinas sobre Empreendedorismo, Gestão, Inovação e Redes). Para uso pedagógico 

sugerimos atividades que podem ser adaptadas para duas ou para uma mesma aula em dois 

momentos.  

O objetivo geral do caso é fomentar uma aprendizagem sobre a importância das redes e 

do capital relacional para o empreendedorismo cultural. A partir do caso, pretende-se:  



 

 

• Caracterizar como mercados populares podem ser definidos como empreendedorismo 

cultural; 

• Identificar as relevâncias das redes para o empreendedorismo cultural; 

• Compreender como o capital relacional sustenta o empreendedorismo cultural. 

2.2 Fonte de Informações 

O caso é fictício e baseado em informações coletadas após uma etnografia da primeira 

autora realizada na Feira de São Joaquim. A etnografia foi realizada entre 2021 e 2022 em três 

fases: (a) aproximação etnográfica – buscou-se conhecer a história da feira, os tipos de 

empreendimentos e inovações culturais presentes; (b) seleção etnográfica – foram selecionados 

os negócios que caracterizavam a presença do empreendedorismo e inovação cultural, 

totalizando cinco inovações; (c) adensamento etnográfico – três empreendimentos e inovações 

culturais foram selecionadas para compor o estudo, sendo uma delas explorada no presente 

caso. A coleta de dados se deu de forma física e virtual por meio da observação, documentos, 

entrevistas semiestruturadas, registros visuais e audiovisuais, e diários de campo. A 

pesquisadora analisou documentos sobre o acarajé e sua preparação, acompanhou a rotina dos 

empreendedores na feira e o modo de preparação da massa pronta do acarajé. A análise dos 

dados compreendeu a análise de narrativas. 

2.3 Uso Pedagógico 

Momento 1. Preparação do caso: Os estudantes devem preparar-se previamente, realizando 

as leituras dos textos antes dos encontros em sala de aula. Os textos são: Marins e Davel (2020), 

Oliveira e Davel (2022) e Vale (2007, capítulo 2). 

Momento 2. Leitura do caso: Em sala de aula deve ser realizada a leitura dramática do caso 

para ensino. Sugere-se o seguinte passo a passo: 1) Distribuir o texto do caso para todos os 

estudantes; 2) Estabelecer de 25 a 30 minutos para que todos possam fazer uma leitura inicial e 

individual do caso; 3) Selecionar 14 estudantes, um para cada personagem do caso (um narrador 

e 13 personagens), para leitura dramática do caso; 4) Posicionar os estudantes escolhidos na 

frente da turma, de maneira que assumam uma posição de destaque, para realizarem a leitura. 

Esses estudantes devem ser estimulados a tentar fazer uma leitura encenada, para dar vida aos 

personagens e teatralizar o caso; 5) Discutir a leitura encenada do caso, convidando os 

estudantes a expressar suas percepções sobre os acontecimentos relatados. 

Momento 3. Análise do caso. Divisão da turma em grupos, preferencialmente de até quatro 

estudantes. Estes devem responder às questões propostas, para posterior apresentação e debate 

entre estudantes e professor(a). 

2.4 Questões para Discussão 

Questão #1 – Mercados populares como empreendedorismo cultural  

Com base em Marins e Davel (2020), quais são as principais singularidades do 

empreendedorismo cultural e artístico? A partir do caso estudado, como essas singularidades se 

aplicam aos mercados populares? 

Questão #2 – Redes empreendedoras do empreendedorismo cultural 

Com base em Oliveira e Davel (2022) explique as relevâncias das redes para o 

empreendedorismo no caso estudado? 

Questão #3 – Capital relacional para o empreendedorismo cultural  



 

 

Com base em Vale (2007, cap. 2), explique como o capital relacional no caso estudado sustenta 

o empreendedorismo cultural? 

2.5 Análise e Discussão do Caso 

2.5.1 Questão #1 

Marins e Davel (2020) ressaltam singularidades do empreendedorismo artístico-cultural 

que se relacionam à obra e ao processo empreendedores. Estas também podem ser observadas 

nos mercados populares e são discutidas a seguir: 

(a) Valor: Os bens e serviços culturais e artísticos possuem um valor subjetivo atrelado 

ao seu significado (ELIAS et al., 2018; KHAIRE, 2017). Esse valor, que excede o valor 

econômico, está vinculado às experiências que são traduzidas na obra artística, nas percepções 

dos consumidores sobre o bem ou serviço, e nos processos pertinentes ao cotidiano artístico e 

organizacional (TOGHRAEE; MONJEZI, 2017). No caso, a Feira de São Joaquim, muito além 

de ser um local onde são realizadas transações econômicas e de comércio, onde os clientes vão 

adquirir produtos e serviços de características utilitárias, como por exemplo, frutas e verduras, 

alguns bens e serviços possuem atrelado ao seu valor utilitário, um alto valor subjetivo. Esse 

valor subjetivo está vinculado às experiências e percepções dos consumidores, e pode ser 

observado no caso por exemplo, na venda de artigos religiosos, de ervas medicinais, da massa 

pronta do acarajé - que possui forte simbologia cultural e religiosa. A própria visita à feira 

também pode estar atribuída de valor subjetivo, já que o visitante pode vivenciar uma imersão 

cultural e identitária, caracterizada pela subjetividade da experiência. 

(b) Consumo: A apreciação de um bem ou serviço cultural é um processo experiencial 

(DAVEL; CORA, 2016). Na Feira de São Joaquim, o consumo do artesanato, por exemplo, 

pela venda de esculturas religiosas, louças e outros produtos que são utilizados em cerimônias 

ligadas às religiões de matriz africana, misturam religiosidade ao consumo dos produtos. A 

culinária, que também possui um forte significado religioso, no caso do acarajé e do abará. As 

ervas medicinais, em que a venda dos produtos está atrelada ao processo de instruções de como 

utiliza-las para curar enfermidades. A própria visita à feira também pode ser interpretada como 

uma experiência de consumo subjetiva (DAVEL; CORA, 2016), já que há uma imersão na 

cultura e identidade baianos. 

(c) Inovação: As inovações artísticas e culturais representam novas oportunidades e 

desafios para o empreendedorismo (ISLAM; ENDRISSAT; NOPPENEY, 2016), ao mesmo 

tempo em que aprofundam características da inovação tradicional no contexto da economia 

criativa, resultando em formas de inovação contemporâneas (MARINS; DAVEL, 2020). No 

caso, o processo de inovação da massa pronta do acarajé e do abará representa uma mudança 

de paradigmas, já que há um forte elemento religioso e cultural ligado à preparação e consumo 

dessas comidas. Esta inovação gerou novas oportunidades, já que atendeu à uma necessidade 

observada pelo empreendedor, ao mesmo tempo em que criou desafios, já que os consumidores 

poderiam rejeitar o produto, com o intuito de preservar o processo tradicional de preparação. 

(d)  Lógica cultural: Refere-se às esferas sociais, comunitárias, familiares e afetivas da 

cultura (MARINS; DAVEL, 2020). Na Feira de São Joaquim essa lógica está presente na 

identidade da feira, na coletividade e cooperação presente na rede formada pelos feirantes, 

clientes e visitantes, que tentam preservar a cultura baiana e, consequentemente, a própria feira. 

Há também a incorporação de valores culturais e religiosos na criação de novas ideias, como 

no exemplo da massa pronta do acarajé, que ajudaram a moldar o empreendedorismo 



 

 

(KHAIRE, 2017). Diferenças culturais dos visitantes e suas percepções também se fazem 

presentes nessa dimensão. 

(e)  Lógica paradoxal: Tensões advindas do paradoxo tradição e modernidade, e da 

tensão entre cultura e comércio (KHAIRE, 2017), permeiam a feira. A feira necessita estar em 

constante renovação, para atender às novas demandas socioeconômicas, ao mesmo tempo em 

que não pode perder sua identidade e significados tradicionais, culturais e estéticos (BANKS et 

al., 2000), se isso acontecer, a feira perde suas características originais e adquire uma orientação 

econômica, voltada essencialmente para a geração de riquezas (ELIAS et al., 2018), se 

caracterizando em um supermercado. No exemplo da massa pronta do acarajé, as tensões 

advindas da tradição/religiosidade e comércio também caracterizam um paradoxo que resultou 

em novas criações ou práticas de negócio. 

(f) Lógica arriscada: É expressa pelos riscos e incertezas cotidianos ao 

empreendedorismo cultural (MARINS; DAVEL, 2020). Para a massa pronta do acarajé, esses 

riscos envolvem a incerteza do sucesso do produto, devido à inovação e presença do aspecto 

religioso, a aderência e gosto dos consumidores, a incerteza quanto à sustentabilidade do 

negócio, as mudanças culturais, a quantidade de informações disponíveis. Para a feira, a 

necessidade de modernização, acompanhando as mudanças sociais e culturais dos indivíduos 

também se encaixa nessa dimensão. 

2.5.2 Questão #2 

Oliveira e Davel (2022) demonstram que as redes são relevantes para o 

empreendedorismo como meio de: (a) acessar diferentes recursos; (b) identificar novas 

oportunidades de mercado; (c) compartilhar os riscos entre os parceiros; e, (d) construir a 

reputação, credibilidade e legitimidade (OLIVEIRA; DAVEL, 2022). A rede do empreendedor 

apresentado no caso é composta por: família, clientes – incluindo as baianas de acarajé, outros 

feirantes, fornecedores, sindicato dos feirantes, SEBRAE, prefeitura, governo do estado e 

federal. 

Como meio de acessar diferentes recursos, as redes possibilitam que o empreendedor 

obtenha recursos econômicos, como por exemplo, capital e crédito (HUANG et al., 2013), e 

recursos tecnológicos (HUGGINS; THOMPSON, 2015), que ajudarão a alavancar o 

empreendimento. Recursos sociais e humanos também poderão ser acessados por meio das 

redes (HAYTER, 2013; MAAS et al., 2014), estes poderão proporcionar o acesso à informação 

(HALBERSTADT; SPIEGLER, 2018), aconselhamento (NEUMEYER et al., 2019), apoio 

afetivo e emocional (BAKAS; DUXBURY; CASTRO, 2019) e clientes (BOUK; VEDDER; 

POEL, 2013). No caso, percebe-se que os recursos mais acessados pelo empreendedor em sua 

rede foram os do tipo social e humano, que forneceram apoio afetivo e emocional, além de 

aconselhamento, advindo de sua esposa e família; recursos econômicos, uma vez que os 

feirantes realizam o empréstimo de mercadorias entre eles; o acesso à clientes, já que os clientes 

são direcionados à outras lojas, caso suas demandas não possam ser atendidas; e, troca de 

informações, pois os feirantes conversam sobre o mercado. Esses recursos acessados auxiliaram 

o empreendedor na tomada de decisão, visando o desenvolvimento e manutenção do seu 

negócio. Em sua rede, o empreendedor não cita o acesso aos recursos tecnológicos.  

Por meio da colaboração em redes, a identificação de novas oportunidades de mercados 

também poderá ser favorecida, estas poderão ocasionar a criação e desenvolvimentos de novas 

empresas (MCGRATH; O’TOOLE, 2013). No caso, o empreendedor convida outro feirante 

para explorar uma oportunidade de mercado, que seria a criação do maquinário que 



 

 

possibilitaria a comercialização da massa pronta do acarajé, no entanto, o feirante recusa o 

convite, impossibilitando que uma rede de inovação fosse formada para explorar a oportunidade 

identificada, que possibilitaria o desenvolvimento de ambos os negócios, tanto da massa pronta 

quanto do maquinário. A oportunidade é explorada pelos negócios separadamente. 

As redes também podem ser utilizadas como meio de compartilhar os riscos, esse 

benefício é gerado pela confiança e reciprocidade entre os parceiros que compõem a rede 

(RING; PEREDO; CHRISMAN, 2010). No caso, o convite feito pelo empreendedor para uma 

parceria poderia ter ajudado a compartilhar os riscos da inovação. Como o convite foi recusado, 

o empreendedor assumiu sozinho os riscos do desenvolvimento de sua inovação. 

A construção da reputação, credibilidade e legitimidade dos empreendedores também 

podem ser desenvolvidas por meio das redes, estas podem gerar uma maior colaboração entre 

os seus membros, e ajudarão o empreendedor a acessar outros recursos, como por exemplo, 

assistência financeira e capital social (KILFOYLE; RICHARDSON, 2015). No caso, é possível 

identificar a construção da reputação, credibilidade e legitimidade na rede formada pelos 

feirantes. Consequentemente, por meio da rede, os empreendedores acessam o capital relacional 

(que será melhor explorado na questão seguinte), com o intuito de beneficiar coletivamente os 

membros da rede. Percebe-se que a confiança entre os empreendedores favorece à colaboração 

para resolução de problemas, para troca de informações sobre o mercado, e possibilita o acesso 

à clientes. 

2.5.3 Questão #3 

Vale (2007) apresenta, com base na teoria das redes sociais, que as conexões entre os 

indivíduos são elementos básicos das relações sociais, e podem ser representadas por laços 

fortes, em que há um maior consenso grupal e estabilidade das conexões; laços fracos, que 

ajudam a fortalecer oportunidades individuais e a interação social; e, o capital social, um recurso 

relacional associado às redes de conexão e interação, capaz de beneficiar grupos ou indivíduos 

inseridos nessas redes. O capital social pode ser baseado em laços internos, definido pelos 

vínculos intensos e coesão interna entre os membros de uma rede; e, também pode ser baseado 

em laços externos, caracterizado como ativo individual e pela capacidade de um ator social em 

conectar-se em mais de uma rede para atingir seus objetivos. 

A partir do conceito de capital social, Vale (2007) apresenta o conceito de capital 

relacional. O capital relacional é definido como um conjunto de recursos oriundo das relações 

disponíveis para um ator social, sejam eles, laços e contatos. Este inclui relações de vínculos 

diretos e intensos, denominados laços fortes; relações diretas, de natureza superficial e 

esporádica; e, relações indiretas. O capital relacional tem como características: ser um ativo de 

natureza durável, que pode gerar expectativas de benefícios futuros; pode ser utilizado para 

propósitos diferentes e suas vantagens podem ser transformadas em benefícios econômicos; 

pode substituir ou complementar outros recursos, e necessita de manutenção (VALE, 2007). 

No caso, o capital relacional do empreendedor inclui: (a) laços fortes, diretos e intensos, 

representados pela família do empreendedor, outros feirantes e clientes, incluindo as baianas de 

acarajé; (b) relações diretas, de natureza superficial e esporádica, representadas pelos 

fornecedores e pelo sindicato dos feirantes; e, por fim, (c) relações indiretas, representadas pelo 

SEBRAE, prefeitura, estado e governo federal – por intermédio do projeto de requalificação da 

feira. A fala do empreendedor mostra que esse capital relacional foi construído ao longo dos 

anos de trabalho na feira, na forma de laços e contatos, que podem ser utilizados para propósitos 

diversos, como: a formação de parcerias para desenvolvimento de inovações e do próprio 

negócio, o acesso à clientes, construção da credibilidade, ocasionando em expectativas de 



 

 

benefícios futuros, como o aumento das vendas, por exemplo. O empreendedor também deve 

estar atento à necessidade de manutenção desse capital, com o objetivo de manter e criar novos 

laços e contatos que poderão trazer novos benefícios, e ajudará a dar sustentação ao 

empreendedorismo cultural. 
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A Roots to Go nasce a partir da oportunidade vislumbrada por seus fundadores de explorar a 
categoria de saudáveis, ainda não desenvolvida no Brasil. Eles introduzem no mercado 

alimentos de uma forma snack, to go, pronta para o consumo. O crescimento do mercado de 
snacks está acentuado. O seu consumo deixa de ser um recurso exclusivo para quem tem rotinas 

agitadas, e se torna aliado de todos àqueles que desejam consumir pequenas porções entre 
refeições. Soma-se a conscientização crescente em torno dos benefícios de refeições saudáveis, 
que vem impulsionando inovações no mercado global de snacks. Assim, este Caso de Ensino 

estimula professores e alunos  a refletirem sobre possíveis respostas ao desafio enfrentado pela  
marca Roots to Go, de se manter relevante e atrativa, e aproveitar tanto o seu pioneirismo, quanto 

a sua capacidade de inovar para, ao mesmo tempo em que faz frente à concorrência, continuar 
desenvolvendo esse mercado.  
 

Palavras-chave: Saudabilidade; Inovação; Empreendedorismo; Mercado de Snacks. 
 

1 Introdução 

 

Este Caso de Ensino apresenta a trajetória empreendedora de Jonathan Grin, fundador 

da Roots to Go, aos olhos de Maurício Rios, formado em Administração de Empresas na 
FEA/USP, e recém contratado para integrar a companhia e fazer frente ao imenso desafio que 

Roots tem pela frente. Tratando-se de um empreendimento pioneiro no segmento de snacks 
saudáveis no Brasil e marcado pela inovação, atualmente dentro de um mercado em 
crescimento e com cada vez mais players, a Roots to Go se apresenta, neste contexto, como 

uma oportunidade para que os estudantes entrem em contato com os conceitos de persona 
(MOZOTA, 2011), design thinking (BROWN, 2010) e jobs to be done (OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2011). Outro objetivo deste Caso de Ensino é o de promover nos estudantes a busca 
por soluções inovadoras, dentro de um contexto em constante transformação, que exige uma 
postura atenta e ativa, com proposição de alternativas aos novos desafios. É a oportunidade de 

desenvolver, junto aos alunos, a noção do erro rápido, barato e que constrói aprendizados, 
postura adotada por futuros líderes, gestores e empreendedores e tida como parte da cultura de 

companhias com alma empreendedora.   
 
2 Caso de Ensino 

 
2.1 Contexto 

 
 Desde o seu ingresso na faculdade, Mauricio já sabia o que queria para o seu futuro: 
adquirir experiência profissional em startups, para então, no momento oportuno, dar início ao 

seu próprio empreendimento. Queria fazer exatamente o oposto de seu pai, funcionário público 
desde os 23 anos. Não queria a vida de Seu José, com rotina e horários pré definidos. Traz 



 

 

dentro dele a vontade por mudanças, o desejo de fazer diferente. Gosta de viver perigosamente, 
no risco e na incerteza. Ao contrário de seu pai, a estabilidade o entedia. O que traz motivação 

são os desafios, e os verdadeiros, ele sempre diz isso: são aqueles desafios que nos obrigam a 
sair da nossa zona de conforto. 

 Por isso é um aficcionado pelo universo do empreendedorismo. Gosta de acompanhar 
jornadas de pessoas inconformadas, movidas por sede de realizar e transformar. Tem na 
cabeceira biografias de empreendedores de sucesso como a do Phil Knight, criador da Nike, do 

Antônio Ermírio de Moraes, fundador do Grupo Votorantim, além da fascinante história de 
Sam e Bud Walton que deram início à maior empresa varejista do mundo, o Wal-Mart. Com 

os exemplos brasileiros mais recentes não poderia ser diferente, Mauricio sempre esteve atento 
às notícias desse universo de startups, e acompanha de perto a trajetória de alguns deles. 
 Agora era chegada a hora, preparava-se para assumir a posição que tanto almejou: 

Gerente de Novos Negócios na Roots to Go. Essa oportunidade superava, com toda certza, 
qualquer desafio já enfrentado antes ao longo de toda sua carreira. Sentia-se extremamente 

preparado. Era como se cada passo dado até então o tivesse conduzido precisamente para este 
momento. Animação e vontade para fazer acontecer definiam Mauricio. Como um bom 
profissional, mesmo tranquilo com o deafio que viria, fez a sua parte. Desde o dia em que foi 

chamado para a entrevista passou a assistir e ler absolutamente tudo a respeito da Roots to Go 
e das trajetórias de seus fundadores: Jonathan Grin e Felipe Dorf.  

Mauricio descobriu que a ideia do Jonathan foi muito motivada por algo que igualmente 
o incomoda e o instiga a buscar por mudanças: o tédio. Jonathan declara em diversas entrevistas 
que a ideia da Roots nasceu do tédio de uma vida de “mesmices”, marcada por uma rotina de 

anos trabalhando como advogado em Nova York. Movido por essa necessidade de mudar e 
construir uma carreira diferente, mas ainda sem certeza do que poderia fazer, marcou uma 

viagem com seu amigo de infância, Eduardo Saverin, um dos cofundadores do Facebook, para 
revê-lo, evidentemente, mas também para trocar ideias sobre todas essas dúvidas e angústias 
que o atravessavam com cada vez mais força. 

 Mauricio percebeu que essa conversa foi muito importante na trajetória do Jonathan. 
Porque o seu amigo, fez mais do que escutar ativamente todos os desabafos do amigo cansado 

da mesmice, ele teve um papel super relevante: questionou se a ideia primária que passava pela 
cabeça de Jonathan, de empreender a partir de algo que envolvesse tecnologia, era viável. Ele 
perguntou se o Jonathan entendia de tecnologia. E a resposta era negativa, ele efetivamente 

não entendia nada sobre tecnologia. Voltou da viagem para Nova York com isso na cabeça e 
ficou pensando na provocação dias a fio. Até que se deu conta de que não seria mesmo uma 

boa ideia primeiro se capacitar na área para depois ter a ideia e depois empreender.  
Tendo a obstinação como uma de suas principais características, Jonathan resolveu sair 

para a rua. Passou então a circular pelas ruas de Nova York com o que ele chamou de senso de 

oportunidade. Cada m2 era uma chance de trazer consigo a ideia para o seu futuro negócio. 
Pensou em abrir um restaurante brasileiro na Grande Maçã, uma lanchonete de coxinhas, uma 

temakeria. Várias eram as ideias que brotavam e todas elas iam embora com a mesma rapidez 
com que vinham porque faltava um fator essencial para Jonathan: despertar nele a paixão. 

Em meio às suas andanças e encontros para trocar ideias, um deles foi especialmente 

marcante: tratava-se de amigo, que explorou uma marca de água de côco brasileira nos Estados 
Unidos e, uma vez em território americano, passou a fazer muito sucesso. Conversaram muito 

sobre o mercado de bebidas, e o Jonathan começou a entrar cada vez mais em alimentos. Ele 
se viu interessado naquele universo. Morando em Nova York e tendo por hábito almoçar e 
jantar no WholeFoods, uma rede de supermercados dos Estados Unidos que comercializa 

produtos naturais, orgânicos ou sem conservantes, Jonathan percebeu que estava bem antenado 
na categoria de saudáveis. Ele se deu conta que essa categoria, super ampla, que pode englobar 

alimentos, snacks, bebidas, entre outros, ainda era pouco explorada no Brasil.  



 

 

 Mas não seria desse encontro que nasceria a Roots to Go. Animado com a ideia de 
empreender no segmento de alimentos saudáveis Jonathan jantou com outro amigo de infância, 

Felipe Dorf, que falou sobre um empreendimento que estava iniciando, que era voltado para 
snacks saudáveis, nesse caso específico, feito com batata doce, chips de mandioca e perguntou 

o que ele achava. Jonathan relata que não esquece esse momento, foi como um estalo e elenca 
os motivos: ele já era consumidor desse tipo de produto nos Estados Unidos; além disso tem 
raízes nordestinas da mãe, que é de Recife e no Nordeste esse tipo de alimento é muito comum, 

inclusive no café da manhã (macaxeira, cará, batata doce, banana da terra).  
 Nasceu a ideia: por que não trazer esses alimentos de uma forma mais snack, mais to 

go, pronta para o consumo? O amigo então contou ao Jonathan que já tinha enviado para Nova 
York dois containeres desses snacks para um cliente com a marca dele e em seguida esse cliente 
ligou pedindo mais dois. Nesse momento Jonathan percebe que tem em mãos uma grande 

oportunidade e propõe ao amigo uma parceria para iniciar esse empreendimento, lançando o 
que viria a ser a marca Roots to Go no Brasil. Felipe Dorf topa e está dada a largada: eles 

convidam mais um sócio, David Sinder, definem as estratégias e passam a estruturar todo o 
negócio do zero.  

Que história, Mauricio estava fascinado. Ele ficou super entusiasmado com a trajetória  

daquele que era o fundador da primeira startup em que ele iria trabalhar. Perceber no Jonathan 
a perseverança para alcançar o seu objetivo o deixou muito motivado. Era hora de estudar então 

o mercado de snacks e saber um pouco mais sobre a marca. 
 
2.2 A oportunidade da Roots na categoria de snacks 

 
Mauricio percebeu que o grande diferencial foi a forma como os sócios estruturaram a 

sua operação: juntos, eles criaram a marca e começaram a plantar os próprios alimentos em 
Mococa, no interior de São Paulo, pois perceberam que, ainda que as raízes sejam abundantes 
no Brasil, o preço oscila muito. Além disso não queriam correr riscos quanto ao uso de 

agrotóxicos nas plantações. A empresa foi fundada em 2013, produzindo os salgadinhos para 
exportação, mas a marca própria Roots to Go foi lançada somente em 2014. Começaram 

oferecendo quatro opções de produto: mix de raízes, mix de batatas-doces, de batata-doce em 
palito e chips de cará, sem glúten nem gordura trans. 

O crescimento da marca foi exponencial porque a marca foi tida totalmente como 

novidade. O ano era 2015 e a Roots to Go já faturava cerca de R$2 milhões sendo que nos 
cinco primeiros meses de 2016, a empresa já havia atingido esse faturamento. Mauricio 

percebeu que de fato iria trabalhar na marca pioneira no quesito snacks saudáveis, e que faturou 
grande ao apostar em um nicho até então mal atendido no Brasil ao mesmo tempo em que 
desenvolveu estratégias de exportação. Outro fator que garantiu sucesso imediato foi o foco 

em produtos diferenciados, típicos do Brasil, como a mandioca, por exemplo. Além, é claro, 
da saudabilidade: tendência crescente no Brasil e no mundo. 

É crescente a conscientização dos consumidores quanto à importância da adoção de 
hábitos e rotinas saudáveis. Um estudo da Grand View Research (2019) mostrou que o mercado 
global de snacks vem sendo cada vez mais impulsionado por inovações e pode alcançar o valor 

de U$152.5 bilhões até 2030.  
Os snacks são conhecidos incluem oito categorias: biscoitos doces, biscoitos salgados, 

castanhas e mixes, nozes, pipoca, chips e salgadinhos, snacks de frutas, barrinhas de cereais e 
pretzels. Eles sempre foram vistos como uma opção para uma rotina agitada fora de casa, mas 
nada ligados à saudabilidade. A Roots to Go transformou essa realidade no cenário nacional e 

hoje podemos dizer que cada vez mais os eles se tornam aliados de quem busca por opções 
saudáveis. 

Pesquisando mais a fundo sobre esse mercado, Mauricio descobriu que de fato, na 



 

 

percepção dos consumidores, os lanches prontos também podem contribuir com uma 
alimentação de qualidade. Alternativas como barrinhas de cereais sem açúcar, mix de castanhas 

e vegetais assados vêm caindo no gosto do público. Segundo levantamento da Kantar de 2020, 
sobre o impacto da covid nos mercados de alimentos e bebidas, o consumo de snacks saudáveis 

teve um crescimento de 50% desde o início da pandemia na França, Espanha, Brasil e Reino 
Unido.   

Embora Mauricio já estivesse satisfeito com as informações que reuniu, pois conseguiu 

entender de perto a trajetória dos fundadores da startup em que iria trabalhar, além de ter se 
aproximado do seu futuro mercado de atuação, sabia que ainda não era suficiente para o imenso 

desafio que teria pela frente. A demanda da Roots era bem clara: estamos diante de um mercado 
em constante expansão e você será a cabeça que liderará nossa marca em direção à todas as 
oportunidades que isso traz, bem como quem enfrentará todos os desafios daí decorrentes. 

Decidiu então consolidar algumas tendências que poderiam ser úteis. Chegou à 
conclusão de que a demanda pelo cuidado com a saúde está cada vez mais em alta. Saúde em 

todos os sentidos: emocional, física e espiritual. Em sua percepção, isso aumenta a procura por 
produtos com insumos funcionais e/ou probióticos. Ele de fato percebe que a linha entre 
suplementos e alimentos funcionais está ficando cada vez mais tênue. 

Sem contar na força do mercado de plant-based que para Mauricio é estrondosa. Cada 
vez mais pessoas vêm se conscientizando sobre a importância de uma alimentação rica em 

vegetais, não só para a própria saúde, mas também para o planeta. Com tecnologia disponível 
para trazer cada vez mais inovação e sabor ao segmento plant-based, é preciso pensar em todas 
as possibilidades para a categoria de snacks.  

Na indústria da moda o conceito de upcycling está em alta, como uma busca por torná-
la mais sustentável. Trata-se do processo de transformar peças usadas e sobras de tecidos em 

novos produtos e os reinserir na cadeia de consumo com valor agregado. O que pouca gente 
sabe, e Mauricio, que é bastante antenado já vem monitorando há algum tempo, é que essa 
tendência também vem trazendo novas possibilidades ao mercado de alimentação. Já existem 

snacks feitos com sobras dos talos de couve e salsão, por exemplo, usados nos sucos. 
 

2.3 O Desafio 
 

É fato consolidado que o ramo de alimentos saudáveis e práticos no dia a dia vêm 

ganhando mais força e, também, que a concorrência está cada vez mais acirrada. De fato o 
sucesso da Roots to Go foi estrondoso, mas esse é um mercado com baixa barreira de entrada, 

que não é protegido por patentes nem exige conhecimento específico para operar, o que impõe 
inúmeros desafios à marca. Como visto por Mauricio, outras marcas já tem desenvolvido 
snacks veganos, sem glúten, funcionais, entre outros. Além disso, o mercado global de snacks 

vem sendo cada vez mais impulsionado por inovações e pode alcançar o valor de U$152.5 
bilhões até 2030 (Kantar, 2020). Esse contexto traz um desafio à Roots to Go, especialmente 

ao Mauricio: como se manter uma marca relevante e atrativa, e aproveitar tanto o seu 
pioneirismo, quanto a sua capacidade de inovar para, ao mesmo tempo em que faz frente à 
concorrência, continuar desenvolvendo esse mercado? 

 
3 Notas de Ensino 

 

3.1 Objetivos educacionais e utilização recomendada 

 
Este Caso de Ensino é apropriado para ser utilizado nos cursos de graduação tecnólogos 

em Administração e Propaganda e Marketing, além de cursos de especializações nas mais 

variadas temáticas de gestão. Sua utilização é recomendada em disciplinas de Processos 



 

 

Decisórios, Empreendedorismo, Inovação, Marketing e qualquer outra relacionada com a 
discussão que o caso instiga acerca do ingresso e desenvolvimento da marca em um novo 

mercado. 
Para a aplicação do Caso de Ensino da Roots to Go em sala de aula, recomendamos 

sejam abordadas as teorias de Persona (MOZOTA, 2011), os conceitos de Design Thinking 
(BROWN, 2010) e “trabalho a ser feito” (doravante denominado “Job to be done”, como 
proposto originalmente), além da aplicação da metodologia de Canvas de Proposta de Valor 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011) para a determinação do que efetivamente deveria ser 
atendido pela marca e como. 

Buscando uma maior chance de sucesso em sua proposta de empreender, Jonathan e 
Felipe, debruçaram-se para entender melhor o seu consumidor. Inspirado pelas restrições 
alimentares de seu pai, Felipe e seu sócio, precisaram entender melhor seu público-alvo e este 

Caso de Ensino possibilita que mesmo seja feito pelos alunos através da técnica de persona.  
No contexto atual em que se insere a Roots to Go, trabalhar com a persona permite 

direcionar melhor os esforços de marketing para atingir exatamente o consumidor desejado. A 
persona é o ponto de partida inicial para o início do relacionamento entre a marca e seus 
consumidores, pois trata-se da descrição de uma pessoa com rotinas e problemas reais a serem 

resolvidos, com a qual a marca é capaz de dialogar.   
Para definição de persona tem-se que: 

 
São personagens fictícios, desenvolvidos para retratar os diferentes perfis que 

compõe o público-alvo de uma organização, produto ou serviço. Dessa forma, a partir 

de informações coletadas de usuários reais, buscam traduzir seus comportamentos, 

motivações, objetivos, desejos, desafios, expectativas, necessidades e preocupações 

a fim de conduzir o desenvolvimento de projetos de design (Gonçalves, 2021) 

 
O processo de personificação trata-se, portanto, de um exercício de empatia, que 

permite a uma marca entender seu consumidor de forma profunda. Tendo em mente a Persona 

que será atendida pela Roots to Go, o desenvolvimento de produtos e serviços da marca, que é 
a etapa seguinte, será abordado sob a luz dos conceitos de Design Thinking (BROWN, 2010) e 

Job to be Done (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011).  
Para Brown (2010) as formas de desenvolvimento de um produto ou serviço podem ser 

transformadas ao se utilizar o pensamento norteador de um designer. Segundo o autor, a 

disciplina se trata de usar os métodos e a sensibilidade de um designer e, de forma empática, 
encontrar os pontos de tangência entre as necessidades do consumidor e o que é possível 

oferecer a ele de acordo com tudo que está disponível a uma empresa. A partir daí pode-se 
definir uma estratégia de negócios adequada que ofereça ao consumidor de um produto ou 
serviço reais benefícios e, consequentemente, possibilita aproveitar uma real oportunidade de 

mercado.    
O Design Thinking permite que o avaliador “calce os sapatos” do usuário, colocando-

se na visão e na percepção do mesmo para pensar na melhor experiência que pode ser oferecida 
para esta pessoa. Entretanto, não deve se tratar apenas de uma experiência inspiradora e 
desejável de consumo, mas também viável como negócio e factível com a tecnologia 

disponível.  
O processo de Design Thinking parte inicialmente da observação, ou seja, coloca como 

prioritário o exercício de entender o que o consumidor vê, ouve, os problemas que enfrenta. É 
um processo que efetivamente incentiva a compreensão das dores, necessidades, desejos do 
outro. Deixa manifesta a necessidade de fazer parte da experiência real dos consumidores para 

entendê-los.   
Uma possível forma de fazer esta observação em sala de aula será através da técnica de 

Pesquisa Netnográfica, realizada através dos seguintes passos: 1) identificação de palavras 



 

 

chave relacionadas ao desafio da marca através do Gooogle Trends, ferramenta do Google 
Insights; 2) Buscar no Faceboook comunidades de pessoas com perfil alinhado ao público alvo 

da marca, através de busca com as palavras identificadas na etapa 1; 3) entrar na comunidade 
e observar o comportamento dos participantes, com base nos posts, comentários, imagens, 

vídeos, citação a influenciadores e demais interações relevantes para o entendimento do 
público.  

Partindo da observação, a próxima etapa do Design Thinking é a geração de insights 

com base em tudo o que foi percebido. Sequencialmente passa-se para uma fase de 
brainstorming para geração de ideias de como trazer um produto relevante e com real valor 

percebido pelo público-alvo da Roots to Go.  Esta fase contará com uma etapa de identificação 
do Job to be done para o qual a Roots to Go oferecerá seus produtos.  

A decisão de compra é baseada em resolver coisas que precisam ser feitas. O 

consumidor entende que há um trabalho a ser feito, ou job to be done. Portanto, existe um 
problema fundamental que o consumidor precisa resolver numa dada situação e, para tanto, ele 

“contrata” um produto ou serviço para fazer tal trabalho (CHRISTENSEN, 2000).  
É preciso que um empreendedor entenda quais são os trabalhos a serem feitos na vida 

de seus consumidores para os quais seus produtos ou serviços podem ser contratados. A 

proposta deste conceito é que as pessoas não compram um produto ou serviço, mas sim uma 
solução ou benefício para os problemas que enfrenta. No caso da Roots to Go, a demanda criada 

por um mercado agora em expansão e com concorrência cada vez mais acirrada, exige um olhar 
inovador. Considerando inovação como o processo de melhorar as coisas que já existem ou 
criar novas coisas que melhorem experiências de consumo, o desafio da marca passa por 

atender os desejos, dores e/ou necessidades dos consumidores a partir da perspectiva da 
inovação. 

Com isso em mente, é preciso resgatar o fato de que os principais jobs a serem atendidos 
por um produto ou serviço são: a) job funcional, ou seja, tarefa mais básica de um produto ou 
serviço; b) job operacional que são as tarefas que facilitam o consumo daquele produto ou 

serviço; c) job emocional que passa por compreender o motivo pelo qual o consumidor ou 
usuário se sente bem consigo mesmo ao consumir o produto ou serviço; e, por fim, d) job 

social: como o produto ou serviço faz o consumidor/usuário se sentir bem perante os outros. 
Para entender os jobs envolvidos com o que a marca busca oferecer, propõe-se seja 

utilizada a metodologia de Canvas de Proposta de Valor: 
 
Figura 1 - Canvas 



 

 

Fonte: OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011 

 

Entender adequadamente todos os jobs que serão atendidos pelo produto Roots to Go, 

permitirá entender de forma ampliada a concorrência. Ao invés de se observar apenas os 
concorrentes diretos, aqueles que ofertam produtos similares aos que a marca oferece, o que se 

analisa são todos os produtos ou serviços que podem cumprir o mesmo papel, que a marca em 
questão se propõe a resolver. No caso da Roots To Go, serão analisadas todas as opções de 
snacks que possam matar a fome entre intervalos de refeições, desde snacks industrializados 

menos saudáveis, até frutas, sanduíches naturais, entre outros.  
Entender o mercado em que a marca atuará com base na orientação de Job to be Done, 

é bastante interessante para um negócio, pois geralmente, mercados assim definidos são muito 
maiores do que mercados segmentados com base em categorias (CHRISTENSEN, 1997; 2000; 
2003). Além disso, também fica mais claro quais são os principais atributos de produto que 

serão indispensáveis para o atendimento da real necessidade do consumidor e quais podem 
ficar em segundo plano.  

Tendo isto em mente, a partir da geração de ideias advindas da fase do brainstorming, 
a próxima etapa do Design Thinking é a prototipagem. Através de um ou mais MVP’s, sigla 
que resume o termo em inglês minimum viable product, é possível ter um protótipo funcional 

do produto a ser futuramente oferecido, testar hipóteses dos empreendedores e, principalmente, 
validar a proposta de produto da marca em campo.    

Importante ter em mente que é normal um projeto do Design Thinking fracassar, pois 
encontrar o melhor insight e sua melhor tradução em produto, depende em diversos casos, de 
múltiplas tentativas. Por isso a importância de disseminar de forma consiste a cultura do erro 

rápido, barato e que constrói aprendizados, adotando-a como uma constante na dinâmica de 
uma companhia com alma empreendedora. 

No contexto em que se insere a Roots to Go, inovar será mesmo uma constante, pois 
não o fazer implicará em um negócio que em pouco tempo corre o risco de se tornar obsoleto 
se outros concorrentes entregarem a seus consumidores uma solução melhor para o problema 

que a marca se propõe hoje a resolver: trazer opções de snacks saudáveis, gostosos e práticos, 
ideais para consumo em movimento.   

Para a Roots to Go, acomodar-se no mercado e não inovar poderá levar ao risco da 
Miopia em Marketing, conceito apresentado por Theodore Levvit em 1960. Segundo esse 
conceito, muitas empresas que vivem uma onda de crescimento, podem em verdade estar à 

beira de um fracasso iminente, caso não busquem enxergar o que virá pela frente. Uma visão 



 

 

curta, focada “no próprio umbigo”, pode levar uma empresa a acreditar que seus produtos são 
essenciais para o consumidor e a impede de vislumbrar a concorrência, direta ou expandida, 

que pode inesperadamente apresentar aos consumidores um produto ou serviço que ofereça 
uma solução melhor para os Jobs to be done dos mesmos.  

Com o desafio de inovar sempre, o caso de ensino será finalizado em sala de aula com 
a recomendação de que o processo empático de entender seu consumidor e buscar cada vez 
mais trazer ao mercado soluções assertivas a seus Jobs to be done, através da observação, 

geração de insights, brainstorming e prototipagem que deverá ser uma constante no dia a dia 
da Roots to Go.   
 

2.2 Indicação de estrutura para aplicação 

 

Para desenvolvimento do presente Caso de Ensino, propõe-se sejam as atividades 

realizadas de acordo com as etapas adotadas no dia a dia das organizações: diagnóstico, 
estratégia e plano de ação.  

O primeiro passo é a leitura crítica do Caso em uma interação entre professor e 

estudantes durante a qual os estudantes devem ser incentivados a realizar pesquisas sobre 
marca, consumidor, companhia e mercado. Recomenda-se sejam as aulas teóricas intercaladas 

com as aulas dedicadas para realização de atividades. Todos os esforços da etapa do diagnóstico 
devem estar voltados para a elaboração da SWOT (Evans, 2013). 

Uma vez diagnosticadas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para marketing, 

comercial, produto e supply, passa-se à etapa da estratégia, em que é aconselhada a dedicação 
de tempo para abordagem teórica sobre o conceito de estratégia, bem como para atividades que 

permitam a construção da intenção e dos pilares estratégicos (Mintzberg; Ahlstrand; Lampel, 
2010). Por fim, recomenda-se a dedicação de tempo para a elaboração do plano de ação, que 
responderá ao desafio do negócio, incorporando todos os aprendizados das etapas anteriores. 

  
Tabela 1 – Sugestão de atividades pedagógicas  

Atividades   

Propostas 

Etapas  Objetivo da   

Etapa 

Tempo de   

Atividade 

1 aula = 1h30min 

1) Propor a leitura 

crítica do Caso de 

Ensino  

 

2) Incentivar 

pesquisas em bases 

de dados relevantes  

 

3) Aulas teóricas 

sobre alguns pontos 

demandados no 

Caso de Ensino e 

elaboração da matriz 

SWOT 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Diagnóstico 

Que os alunos 
sejam capazes 
de sintetizar e 
descrever as 

principais 
informações e 

dados que 
indicam 

problemas 
e/ou 

oportunidades 
frente ao 

desafio do 
caso 

1) 2 aulas  

 

2) 2 aulas 

 

3) 8 aulas 

 

(2 aulas por eixo 

do negócio: 

comercial, 

marketing, produto 

e supply chain) 

 



 

 

1) Aula teórica sobre 

os fundamentos da 

estratégia 

 

2) Elaboração da 
estratégia 

 
 

 
 

Estratégia  

Que os alunos 
possam ser 
capazes de 
elencar as 
principais 
frentes de 
atuação a 

serem 
priorizadas 

pelo negócio; 
traçar a 
intenção 

estratégica e 
os pilares 

estratégicos 

1) 2 aulas 

 

2) 4 aulas 

1) Aula para 

introdução do Menu 

de Ações 

 

2) Elaboração do 

plano de ação 

Plano de Ação  Que os alunos 
possam 

elaborar um 
plano de ação 
que responda 

ao desafio 
proposto 

1) 2 aulas 

 

2) 4 aulas 

Fonte: Autores, 2022.  

 
A despeito deste roteiro que sugere as três etapas de diagnóstico, estratégia e plano de 

ação, definir algumas atividades correspondentes, o Caso de Ensino aqui proposto pode ser 

realizado com outras atividades ao longo de cada uma dessas etapas, como no exemplo a seguir: 
(a) leitura e análise individual prévia pelo estudante do Caso de Ensino; (b) discussão em 

pequenos grupos (entre 3 e 5 alunos) para debate dos principais temas levantados por cada um; 
(c) compartilhamento dos principais pontos de cada grupo com a sala.  

Passado esse contato inicial com o Caso, que aproxima os estudantes da trajetória dos 

empreendedores e do desafio atual de Roots, passa-se ao momento da execução. Recomenda-
se sejam trabalhados os conceitos de Persona (MOZOTA, 2011), de Design Thinking 

(BROWN, 2010) e “trabalho a ser feito” (Job to be done), além da aplicação da metodologia 
de Canvas de Proposta de Valor (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). Todos perpassando 
pelos contextos do empreendedorismo e da inovação. Além disso, reforça-se ao professor o 

quanto que a capacidade analítica do estudante deve ser estimulada nesse Caso em específico.  
Isso porque as tendências devem ser levadas em consideração quando a marca atua com 

saudabilidade e busca por constantes inovações.   
Sugere-se sejam intercaladas aulas teóricas com exercícios práticos como debates em 

grupo, painéis de conceito, brainstorming com tomada de decisão, entre outros. Uma possível 

atividade a ser desenvolvida para exposição e conhecimento das tendências consiste na 
metodologia ativa de ensino e aprendizagem de criação de histórias com posterior 

dramatização.  
Assim, os estudantes são divididos em grupos pequenos e cada grupo recebe uma 

tendência do setor (sem que os outros grupos tomem conhecimento). Distribuída quantidade 

suficiente de tendências para a dinâmica, o professor dá 30 minutos para que cada grupo as 
explore por meio de pesquisas, de forma a compreendê-las mais profundamente. Passado o 

momento da pesquisa, é hora de criar a história. Para isso, os estudantes, partindo de uma ideia, 



 

 

devem criar um enredo que possibilite o entendimento por parte dos outros grupos, daquela 
tendência. Pensam e elaboram contexto, personagens, conflito, dentro de uma narrativa com 

início, meio e fim. São mais 30 minutos para a criação de histórias e mais 30 minutos para as 
apresentações. Lembrando que os outros grupos devem ser estimulados a acertar a qual 

tendência àquela história se refere. 
Todas as atividades, na estrutura acima proposta, têm por intenção proporcionar aos 

estudantes uma compreensão plena do mercado, da marca, e, principalmente das necessidades 

dos consumidores. Contribui para desenvolver a percepção de que tudo está sempre em 
constante evolução, o que é imprescindível na formação de gestores de negócios, líderes e 

empreendedores. 
 
2.3 Descrição do papel do professor no fechamento das atividades  

 

Ao professor caberá, ao longo de todas as etapas, auxiliar os estudantes na busca e na 

construção de cenários que sejam de fato relevantes para o negócio e, principalmente, atrelados 
ao desafio proposto (ROCHA, 2021; ROCHA; LIMA; MOTTA, 2021). Por se tratar de um 
percurso de aprendizagem longo, encampado por um desafio de negócio complexo, é tarefa do 

professor ser um facilitador dos mais atuantes neste percurso. É sua tarefa cuidar para que ao 
longo de toda a jornada, fique claro de que forma é possível articular, diagnóstico, estratégia e 

plano de ação, ao desafio proposto. 
Além disso, a cada etapa concluída sugere-se sejam promovidas atividades que simulem 

Consultorias com os demais professores a fim de que os alunos possam, (i) exercitar a 

apresentação oral e (ii) receber feedbacks a partir de múltiplos olhares, para incorporar 
melhorias em suas produções. Ao final, sugere-se seja realizado um evento para incentivar a 

troca de conhecimento entre os estudantes e garantir visibilidade à comunidade acadêmica dos 
resultados alcançados.  
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SAINDO AO ENCONTRO DE CLIENTES: UM CASO DE ENSINO 
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Resumo: Pedro e Maria são estudantes do programa de pós-graduação em administração de 

uma universidade federal de Minas Gerais. Ao cursarem a disciplina de Plataformas e 

Modelos de Negócios, ministrada pelo professor João, foi proposto como trabalho final que os 

discentes desenvolvessem um modelo de negócios e o transformassem em uma plataforma. 

Para isso, era necessário que os discentes ‘saíssem da sala de aula’ para testarem e avaliarem 

as hipóteses do modelo de negócios com potenciais clientes. Sendo assim, a dupla 

desenvolveu um aplicativo que oferecia serviços médicos de forma online e na residência dos 

pacientes, porém um desafio surgiu, e a proposta de valor foi alterada conforme a discussão 

da dupla e os insights oferecidos pelo professor. Por fim, a dupla foi surpreendida com um 

dilema que colocaria a ideia de seu negócio em risco, essa só poderia ser solucionada com a 

conversa com os clientes. 

 

Palavras-chave: Modelo de negócios. Plataformas. Clientes. CANVAS. 

 

1 Introdução 
 

O presente caso de ensino retrata a trajetória de uma dupla de discentes que foram 

desafiados em uma disciplina de um programa de pós-graduação em administração, a 

desenvolverem um modelo de negócios e posteriormente transformá-lo em uma plataforma. 

Para desenvolver sua ideia, os discentes tiveram que ‘sair da sala de aula’ para irem à ‘procura 

de clientes’. Por meio de uma narrativa envolvente, o texto descreve as experiências, 

dificuldades, dilemas e decisões enfrentadas pela dupla ao projetarem um modelo de negócios 

factível. 

Com auxílio do professor, a dupla percebeu que ter uma boa ideia não é suficiente para 

desenvolver um bom negócio. Para isso, é necessário ‘sair da sala de aula’ e ir à procura de 

potenciais clientes, para verificar quais são as ‘dores’ desses clientes e como o negócio pode 

sanar essas dores. Para tal, é necessário ir à procura dos clientes em seu dia a dia, para tentar 

entender o comportamento deles no mercado, observar como é feita a tomada de decisões, 

identificar seus valores e anseios, suas preferências e necessidades que interferem nas 

escolhas e nas decisões de consumo.  

Foi somente após o contato direto com os clientes que a dupla percebeu a importância 

de unir a teoria com a prática, visto que conseguiram modificar a ideia inicial do modelo de 

negócios para suprir as ‘dores’ de seus clientes. Sendo assim, esse caso de ensino demonstra 

que para desenvolver uma ideia de negócios, não é preciso ter apenas a ideia, mas sim, ir a 

campo para testar e validar as hipóteses iniciais desenvolvidas sobre a projeção do negócio. 

Portanto, esse processo não é algo estático que deve ocorrer apenas em uma sala ou escritório, 



 

 

mas na verdade, é um processo dinâmico que requer que ‘saia do prédio’ para ir ao encontro 

dos consumidores, requerendo uma capacidade analítica e relacional dos donos do negócio. 

Os principais conceitos trabalhados nesse caso de ensino são: o desenvolvimento do 

negócio por meio da ferramenta CANVAS, teste e validação das hipóteses com os clientes e 

os conceitos-chaves para a transformação do modelo de negócio em uma plataforma 

multilateral. Além disso, o caso de ensino atrai a atenção da dupla para analisar questões 

relacionadas com a projeção e desenvolvimento de novos negócios, contribuindo assim, para 

o aprendizado em disciplinas de inovação, empreendedorismo, modelos de negócios, dentre 

outras. 

A estrutura do caso relata a experiência da dupla de discentes e seu professor em duas 

principais seções: a história real dos estudantes e as notas de ensino. Na seção final, é 

apresentada a bibliografia recomendada para a resolução do dilema e das questões propostas 

no decorrer deste caso de ensino. 

 

2 História 

2.1 Início 

 

Com as aulas ocorrendo remotamente devido a pandemia do novo coronavírus (Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 27 – Sars-Cov-2), denominada de Covid-19, a 

disciplina de Plataforma e Modelo de Negócios de um programa de pós-graduação em uma 

universidade do interior de Minas Gerais, chamou a atenção dos alunos Pedro e Maria devido 

à necessidade de aprender sobre esse novo mundo das plataformas, uma vez que a pandemia 

potencializou esse novo mundo das transformações tecnológicas. Pedro, Maria e o restante da 

turma estavam na sala virtual esperando o professor João, que possui diversos projetos no 

ramo da tecnologia e plataformas de negócios, e que é conhecido no campus pela sua mente 

empreendedora, o professor entrou na sala e os cumprimentou: 

—Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Um prazer recebê-los na disciplina de 

Plataforma e Modelos de negócios! 

— Olá, professor! Bom dia! Respondeu Maria. 

—Nesta disciplina vamos aprender o conceito de plataforma e o que constitui um 

modelo de negócios, bem como os nove blocos conceituais que compõem o modelo 

CANVAS. A condução da disciplina será totalmente diferente da maneira na qual vocês estão 

acostumados. Nesta aula vocês aprenderão colocando a ‘mão na massa’. Para isso vocês vão 

se dividirem em duplas, e cada dupla terá que desenvolver uma ideia de modelo de negócios.  

Vocês terão que desenvolver hipóteses sobre o modelo e essas serão testadas por meio de 

entrevistas com os potenciais clientes. 

 
Figura 1: Apresentação do trabalho final da disciplina 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 



 

 

 

A turma ficou muito entusiasmada com os desafios da disciplina, e logo se dividiram e 

começaram a desenvolver as ideias. Pedro e Maria formaram uma dupla e começaram a 

pensar na criação de um novo negócio, de preferência relacionado com a inovação e que 

viesse a minimizar algum problema social atual dos possíveis consumidores. A dupla 

começou a desenvolver a ideia e tiveram vários insights, como o desenvolvimento de pontos 

de wi-fi em regiões centrais de pequenas cidades com acesso a tablets, venda de almoço no 

campus universitário, dentre outras. Então, Maria falou mais uma de suas ideias. 

— E se desenvolvêssemos um aplicativo para levar os médicos até a residência das 

pessoas para realizarem as consultas médicas? Maria continuou: —Poderíamos sanar o medo 

de muitas pessoas nesse período de pandemia de irem até os consultórios médicos para 

realizarem suas consultas. Além disso, facilitaria o acesso aos médicos a pessoas com 

dificuldades de locomoção. 

—Boa ideia! Com essa ideia contemplaremos o que o professor solicitou para a turma: 

suprir uma dor dos clientes, resolver um problema atual e o contato direto com os clientes. 

Comentou Pedro. Além disso, ele completou: —Podemos criar um aplicativo onde 

colocaríamos a agenda dos médicos que estariam dispostos a realizar o atendimento médico e 

dos laboratórios para realizarem os exames patológicos na casa dos pacientes. O aplicativo 

fornecerá a lista dos especialistas dispostos a realizarem o atendimento em domicílio, de 

forma que os pacientes selecionam os profissionais por meio desta lista. O que você acha? 

Maria concordou com a ideia. 

A dupla começou a pesquisar e a conversar mais sobre o que eles queriam que o 

aplicativo tivesse. O professor João logo deu mais uma instrução para o desenvolvimento do 

trabalho final. Os alunos teriam que ler o livro Conversando com humanos: o sucesso começa 

conhecendo os clientes, de Constable (2014). 

Com a leitura do livro, Maria e Pedro perceberam que eles precisam ir a campo para 

identificar, observar, conversar e entender seus clientes para entender as necessidades e 

demandas dos possíveis consumidores. Além disso, o livro indicou que era necessário o 

desenvolvimento de hipóteses sobre o negócio para serem testadas a partir das entrevistas. 

Neste sentido, a dupla muito entusiasmada logo formulou seis hipóteses iniciais. 

1. Acreditamos que dado o agravamento da pandemia do Covid-19, as pessoas se 

sentiriam mais confortáveis e seguras de receberem os cuidados médicos em sua 

residência. 

2. Acreditamos que podemos fazer um aplicativo para estabelecer o contato direto entre 

o médico e paciente, para que os pacientes recebam auxílio médico em suas 

residências. 

3. Acreditamos que os nossos clientes são pessoas que estão respeitando a quarentena, 

mães com crianças pequenas e idosos. 

4. Acreditamos que nossos primeiros clientes serão pessoas idosas; 

5. Acreditamos que nossos custos serão encobertos pelo valor da consulta médica; 

6. Acreditamos que conseguiremos arrecadar capital o suficiente para cobrir as despesas 

com o investimento inicial para a construção da plataforma.  

Dado o momento de isolamento social, devido a pandemia do novo coronavírus, a 

dupla formulou um questionário inicial que foi realizado por meio do Google Forms com um 

total de 16 perguntas. Essas perguntas tinham o propósito de identificar o perfil dos 

entrevistados em relação aos cuidados dos mesmos com a saúde e procura médica e pedimos 



 

 

para eles se identificarem para poder manter contato futuro. O relatório teve um total de 29 

respostas. Para desenvolver o negócio a dupla utilizou o Modelo CANVAS, como ferramenta 

para criarem as estratégias e ações a serem implementadas nos nove blocos conceituais do 

modelo. 

 

2.2 O primeiro contato com os potenciais clientes 

O primeiro questionário serviu para selecionar os potenciais clientes para serem 

entrevistados. A dupla mostrou o questionário para o professor, que os orientou a elaborarem 

questões abertas para poderem ouvir as dores dos clientes e dar mais espaço para eles darem a 

visão deles para serem implementadas nos negócios. A figura 2 mostra a mensagem que o 

professor João mandou para a dupla, com sugestões para a elaboração do segundo 

questionário direcionado aos clientes. 

 
Figura 2: Mensagem recebida pela dupla para alterações a serem feitas no questionário para os clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

Após a implementação das sugestões do professor João no questionário para a 

entrevista com os clientes, Pedro e Maria marcaram dez entrevistas para testarem as suas 

hipóteses. As primeiras entrevistas foram extremamente relevantes para a identificação e 

ajuste do modelo de negócios. A partir dessas entrevistas, a dupla verificou diversas 

demandas e necessidades desse público-alvo que ajudou a confirmar a ideia inicial do modelo 

de negócios proposto. 

 Foi identificado que a persona do negócio, ou seja, a representação do cliente ideal 

para o negócio são pessoas que estão em isolamento social, idosos, crianças, gestantes, que 

possuem alguma dificuldade de locomoção, pessoas que buscam atendimento personalizado e 

que estão na faixa etária de 25 a 35 anos. O grupo entrevistado relatou a dificuldade para o 

agendamento das consultas devido à falta de disponibilidade dos médicos e longas esperas nos 

consultórios. Foi relatado pelos entrevistados que muitos deixaram de ir aos consultórios 

médicos durante a pandemia, devido ao medo de contrair o vírus.  

 Além disso, eles questionaram os possíveis clientes sobre o recebimento dos cuidados 

médicos em casa. A maioria deles ofereceram diversas contribuições que ajudaram a dupla a 

melhorar a ideia inicial do modelo de negócios. Para a maioria dos entrevistados, a consulta 

em domicílio facilitaria o acesso aos médicos, além de afirmarem que estariam mais 

confortáveis por estarem menos suscetíveis ao contágio do covid-19.  
 

Eu poderia escolher o melhor horário e melhor dia (se for o caso e possível) para 

realizar a consulta, poupando deslocamento e eventuais gastos (Entrevistado 9).  



 

 

 

Melhor aproveitamento do tempo e ação mais pontual nas necessidades de saúde 

(Entrevistado 8). 

 

 Porém com as entrevistas, a dupla percebeu que alguns dos clientes não estariam 

dispostos a pagarem uma taxa a mais para a utilização do aplicativo. Para sanar essa dor, e 

após algumas aulas sobre a parte de receitas do modelo CANVAS, eles perceberam que 

poderiam inserir anúncios em seu modelo para cobrir os custos de uso do aplicativo para 

aqueles clientes que não estão dispostos a pagarem uma taxa a mais para a utilização. Dessa 

forma, a dupla decidiu que o modelo seria composto com dois tipos de planos, o pro e o free, 

no qual o primeiro seria cobrado uma taxa mensal para a utilização da plataforma de forma 

plena e sem anúncios e o segundo seria inseridos anúncios para cobrir com os custos da 

utilização da plataforma. Sendo assim, para validar as hipóteses 5 e 6, foram necessários fazer 

alguns ajustes no modelo de negócios iniciais. 

 A conversa inicial com os clientes gerou um insight para a dupla. Eles perceberam que 

além das consultas online, os potenciais consumidores também estavam dispostos a 

receberem os cuidados médicos de maneira remota. Ou seja, muitos alegaram que consultas 

com especialistas que não precisam de contato direto poderiam ocorrer por videochamada. E 

que uma plataforma que integrasse esse serviço seria de grande valia.  

 Animados com as descobertas do primeiro contato com os clientes, a dupla se reuniu 

para fazer as modificações em seu modelo de negócio. 

 — Maria, as primeiras entrevistas foram um sucesso! Disse Pedro. As pessoas 

entrevistadas compraram nossa ideia e fizeram grandes contribuições que podemos 

implementar no nosso negócio. Primeiro, vamos acrescentar as consultas remotas. Além 

disso, devemos mudar a forma de monetização do nosso modelo, além do plano mensal, 

vamos acrescentar os anúncios para clientes que optarem pela não assinatura. Quantas 

sugestões de especialidades médicas sugeridas pelos clientes! Vai ser um sucesso! 

— Sim, Pedro! Estamos no caminho certo! Não podemos esquecer de segmentar a 

nossa proposta de valor para os clientes e também para os médicos, tendo em vista que esses 

também ganharão com nossa ideia. Além disso, devemos acrescentar a agenda médica online 

para os clientes terem uma visão geral da agenda de todos os médicos na especialidade 

desejada. Vamos apresentar as nossas mudanças para o professor João? 

Animados com as mudanças ocorridas em seu modelo de negócios, Pedro e João 

conversaram com o professor. 

— Professor, fizemos alterações significantes no nosso modelo após a conversa com 

os clientes. Tivemos vários insights para sanar as dores identificadas! Disse Pedro.  

— Que bom, Pedro! A ideia é essa! De vocês confirmarem e identificarem as dores 

que os clientes apresentam e tentar solucioná-las através do seu modelo de negócios. Mas 

vocês ainda estão no começo, é necessário buscar mais potenciais clientes e ouvir o que eles 

têm a dizer sobre o negócio de vocês. Para isso, a próxima tarefa é entrevistar mais dez 

possíveis clientes e fazerem uma nova alteração em seu modelo de negócios! Lembre-se de 

usarem questões abertas para captarem tudo o que seus clientes podem oferecer para o modelo 

de vocês. Verifiquem se os clientes usariam mesmo o aplicativo? O que o aplicativo tem que 

oferecer para os clientes? Qual valor ele vai gerar para os clientes?  

Após a conversa com o professor, a dupla logo se reuniu para elaborar um modelo de 

entrevistas para abrangerem todas as questões sugeridas pelo professor, para assim testar e 

potencializar a ideia do negócio. 



 

 

 

2.3 Novas descobertas 

 

Ao entrevistarem mais dez clientes, a dupla de estudantes adquiriu novas ideias a 

partir das demandas dos clientes. Alguns entrevistados relataram que poderia ser integrado um 

pré-atendimento no aplicativo, visando direcionar os clientes para a especialidade médica 

correta.  
Tipo, o médico já saberia o que você está sentindo e chegaria na consulta pro 

diagnóstico talvez, ou para fazer a avaliação presencial (ENTREVISTADA 1). 

 

[...] acredito que seria válida e agilizaria se o pré-atendimento tivesse o papel 

semelhante ao de uma triagem, para verificar se tal demanda é para aquela 

determinada especialidade, se é possível passar algumas orientações ao paciente, já 

solicitar exames que serão necessários para a consulta, assim como identificar 

possíveis situações de urgência no atendimento (ENTREVISTADA 5). 

 

Por fim, os entrevistados foram questionados sobre a utilização do aplicativo no 

período pós-pandemia, se eles continuariam utilizando os serviços em domicílio e de forma 

remota. Os resultados foram positivos, pois os entrevistados alegaram que a insegurança de 

permanecerem nas salas de espera dos consultórios médicos não passara com o fim da 

pandemia. Além disso, eles relataram que esse serviço trará maior comodidade e facilidade 

para a realização das consultas médicas.  

Sendo assim, após as duas rodadas de entrevistas a Pedro e Maria modificaram o 

modelo de negócios, de forma que incluíram as demandas dos clientes e as formas de 

solucionar as dores identificadas nas entrevistas conduzidas. A figura 3 apresenta a estrutura 

do Modelo CANVAS com o foco do aplicativo a ser desenvolvido. Todos os nove segmentos 

tiveram alterações desde o início do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3: Modelo CANVAS da startup Casa & Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

2.4 Transformando o modelo de negócios em uma plataforma 

 

 Maria e Pedro identificaram que as principais dores dos clientes em relação às 

consultas médicas foram a dificuldade de agendar consultas médicas de forma ágil; medo do 

contágio do vírus da covid-19; falta de informações sobre os médicos; dificuldade de 

locomoção e dificuldade em saber qual o especialista escolher. Após a análise das dores e 

implementação das soluções delas no modelo de negócios, o professor propôs mais um 

desafio para a turma: transformar o modelo de negócios em uma plataforma.  

 Pedro e Maria ficaram muito animados, pois seu negócio desde o início já havia sido 

pensado para ser uma plataforma. No decorrer das aulas sobre plataformas de negócios, a 

dupla anotou e discutiu vários conceitos que deveriam ser incorporados em seu modelo. Dessa 

forma, a dupla desenvolveu o aplicativo denominado de Casa & Saúde. Este oferecia uma 

maior integração entre os pacientes e médicos, permitindo o agendamento de consultas nas 

residências, online e fornecia uma rede para divulgação de informações médicas por parte dos 

médicos para os clientes.  

 A figura 4 mostra o protótipo do aplicativo Casa & Saúde desenvolvido por Pedro e 

Maria.  

 

 

 



 

 

Figura 4: Protótipo do aplicativo Casa & Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(I) Tela inicial do aplicativo    (II) Tela de serviços disponíveis no aplicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(III) Tela do plano e contato com os desenvolvedores do aplicativo 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

Para a transformação do modelo de negócios em uma plataforma, a dupla identificou 

que a interação básica da plataforma seria formada com os clientes e profissionais de saúde 

como participantes. A unidade de valor seria levar a praticidade de serviços médicos aos 

clientes de maneira ágil e personalizada. E o filtro seria por meio da categorização dos 

participantes e serviços. Dentro desse ponto, o processo de curadoria para a aplicação do filtro 

seria através do perfil de interesse dos clientes, em relação as especialidades médicas de maior 

interesse, listada por eles ao se cadastrarem na plataforma.  

 Para lançar a plataforma no mercado, a dupla Pedro e Maria chegaram à conclusão de 

que a melhor forma para a entrada seria a estratégia de semear, na qual a plataforma criaria 

unidades de valor para um determinado grupo inicial e a partir disso esse grupo divulgaria a 

experiência com a plataforma para terceiros, atraindo-os assim para a plataforma. E de 

maneira secundária seria adotado a estratégia do produto evangelista, ou seja, trata-se da 

construção da plataforma de modo a atrair produtores que induzem os clientes a se tornarem 

usuários da plataforma.  

 Ao discutir sobre o grau de abertura da plataforma, a dupla chegou em um consenso 

de que a plataforma seria aberta apenas para os profissionais que irão prestar os serviços 

médicos, de forma que, esses poderiam inserir conteúdos aos seus seguidores. Sendo assim, a 

calibração dos dados ocorrerá por meio das permissões concedidas ao tipo de perfil de cada 

usuário. Essa abertura parcial, foi formulada para evitar as assimetrias de informações, 

externalidades negativas e riscos que possam surgir se as informações fossem disseminadas 



 

 

por ambos os lados da plataforma. Quanto ao poder de monopólio, este não seria algo tão 

evidente, pelo menos no início da plataforma, dado o fato de que os serviços médicos 

oferecidos presencialmente ou online ainda podem ser requisitados por meios de aplicativos 

de comunicação instantânea, como por exemplo o WhatsApp. 

 Um outro ponto de extrema importância que foi implementado no projeto após as 

aulas sobre plataforma, foram as políticas da plataforma, algo que a dupla não havia sido 

discutida anteriormente. A dupla chegou ao consenso que essas políticas seriam voltadas para 

o sigilo de informações no que tange às interações entre paciente e profissionais, utilizando as 

diretrizes da lei geral de proteção de dados (LGPD). Além disso, elas deverão advertir a 

questão dos códigos de conduta dos profissionais de saúde que existem em seus respectivos 

conselhos. E ressaltar a isenção de responsabilidade da plataforma sob os efeitos negativos em 

questões dos serviços oferecidos, visto que os responsáveis seriam os profissionais de saúde, 

de modo que a plataforma é apenas um meio de intermediação entre o médico e paciente.  

 Sendo assim, para garantir a proteção dos dados gerados na plataforma, Maria e Pedro 

decidiram que os dados serão armazenados em servidores seguros, seguindo um plano de 

infraestrutura tecnológica, permitindo ao usuário excluir seus dados pessoais a qualquer 

momento, mas mantendo uma cópia de segurança das interações realizadas a fim de futuras 

implicações judiciais. Dessa forma, os proprietários da plataforma garantem que os dados 

serão usados apenas para a proteção da plataforma. 

   

2.5 O dilema  

 

Após a apresentação do projeto da plataforma, o professor João fez a seguinte 

observação: — A validação das hipóteses ocorreu apenas identificando as dores de seus 

clientes, mas para a consolidação de um modelo de negócios, vocês devem validar as 

hipóteses verificando o lado dos fornecedores, no caso de vocês os médicos. Para isso, vocês 

devem ouvir os médicos e laboratórios, verificarem se estão dispostos a realizarem as 

consultas online e em domicílio. Além disso, verifiquem se é uma ideia viável para esse grupo 

de fornecedores. Quais os ganhos eles terão com essa plataforma? Como a plataforma vai 

sanar as dores desse grupo?  

João ainda acrescentou que para uma ideia ser válida, é necessário analisar as dores 

dos dois lados da plataforma, não só os consumidores, mas, também, as dores dos 

fornecedores. Para isso, o professor sugeriu que a dupla voltasse a campo para realizarem 

novas entrevistas, agora olhando para os provedores de serviços, no caso, os médicos e 

laboratórios. Isso porque se a ideia não fosse comprada por esses profissionais, o negócio 

nasceria morto. Ou seja, para ocorrer a criação de valor, é necessário que a plataforma gere 

valor para todos os usuários. Dessa forma, não adianta os consumidores estarem interessados 

na plataforma, se os fornecedores não ‘comprarem’ a ideia.  

 Essas entrevistas iriam dar suporte para a dupla verificar se os médicos e patologistas 

estariam dispostos a participarem da plataforma. Para isso, a dupla formulou cinco hipóteses 

que seriam testadas pelas entrevistas dos médicos, de modo a identificar as dores e ganhos 

que esse negócio traria para esse grupo. 

 

1. Acreditamos que os médicos que aderirem a plataforma serão recém-formados.  

2. Acreditamos que os psicólogos, nutricionistas e técnicos em patologia serão mais 

adeptos ao aplicativo.  



 

 

3. Acreditamos que os médicos cobraram uma taxa adicional para realizar consultas 

em domicílio. 

 4. Acreditamos que os médicos realizaram as consultas pelo aplicativo em horários 

restritos. 

 

Foram realizadas quatro entrevistas com um médico pediatra, nutricionista, psicólogo 

e uma clínica médica. Com as entrevistas, foi possível que dupla identificasse que os 

profissionais são recém-formados, e que estão dispostos a ingressarem na plataforma, desde 

que sejam consultas que não demandem de aparelhos médicos específicos para o diagnóstico. 

Além disso, a maioria dos profissionais entrevistados já haviam realizado atendimento médico 

em domicílio ou de forma remota. Para as consultas de forma remota, os entrevistados 

alegaram cobrar um preço justo, incluindo o gasto com o deslocamento.  

Com as entrevistas com os profissionais de saúde, a dupla teve mais um insight para a 

implementação da sua plataforma. Eles perceberam que muitos profissionais já prestavam o 

serviço médico por meio de aplicativos de comunicação. Dessa forma, eles tiveram a ideia de 

integrar esses profissionais em sua plataforma, de modo que irão criar um ambiente propício 

para tais consultas. Mas para a realização e implementação dessa ideia, é necessário que a 

dupla ‘saia da sala de aula’ para irem ao encontro de seus clientes.  

 

3 Notas de ensino 

3.2 Obtenção dos dados 

 

Trata-se de um caso real. Para preservar o anonimato, os nomes dos personagens 

citados no texto foram alterados. As informações expostas no caso foram coletadas por meio 

de entrevistas realizadas pela dupla estudado com seu público-alvo, neste caso, pessoas entre 

25 e 35 anos de diversas regiões do estado de Minas Gerais. E com um médico pediatra, um 

psicólogo, um nutricionista e uma clínica médica, da região do sul de Minas Gerais. Além 

disso, vale destacar, que o uso das informações foi autorizado pelos participantes do caso.   

3.3 Utilização recomendada 

 

O caso foi elaborado para a aplicação em disciplinas relacionadas ao modelo de 

negócios, plataformas, empreendedorismo, administração estratégica, mais especificamente 

em cursos da área de administração, podendo ser utilizado no nível técnico e graduação. 

Espera-se que o aluno, por meio do caso, desenvolva um entendimento sobre o processo da 

construção de um modelo de negócios, e consequentemente na criação de uma empresa. A 

partir do caso apresentado, é possível observar a importância do contato direito com os 

clientes para a validação das hipóteses sobre a ideia do negócio. Além disso, fica evidente que 

a proposta de valor de um negócio não se encontra dada no mercado, mas é moldada a partir 

das necessidades dos clientes, identificadas pelas constantes entrevistas.  

 

3.4 Objetivos da aprendizagem 

 

O caso de ensino tem por objetivo aumentar a compreensão dos discentes sobre a 

criação e desenvolvimento de modelagem e plataformas de negócios, de forma prática e 

aplicada. A narrativa envolvente permite que os discentes analisem a situação apresentada e 



 

 

estimulem uma discussão sobre a construção de uma proposta de valor, baseada nas demandas 

da sociedade, representadas, no caso, pelos usuários do aplicativo. 

Desta forma, é possível destacar alguns temas de aprendizagem: 

1. Mostrar que uma boa ideia nasce de uma demanda atual da sociedade. 

2. Demonstrar a diferença entre uma ideia de negócios e uma proposta de valor válida. 

3. Apresentar os conceitos e metodologias relativas ao modelo de negócios. 

4. Ressaltar a importância do contato direto com os clientes para a validação das 

hipóteses e desenvolvimento de uma proposta de valor válida para o mercado, de 

modo a sanar as dores dos clientes. 

5. Demonstrar que o processo de criação de negócio demanda tempo e a utilização de 

estratégias bem formuladas. 

 

3.5 Sugestão de plano de ensino 

 

Este é um caso de ensino curto, no qual demanda por volta de 10 minutos para ser lido. 

Sugere-se a sua aplicação em disciplinas de plano de negócios, modelos de negócios, 

estratégia competitivas, empreendedorismo e inovação nos negócios em cursos técnicos ou de 

graduação. A seguir são sugeridos alguns passos para a aplicação do caso, em sala de aula: 

1. Leitura do caso de forma individual (10 minutos); 

2. Discussão do caso em pequenos grupos de alunos (15 minutos); 

3. Resolução das questões propostas no caso e/ou pelo professor (20 minutos); 

4. Discussão da resolução das questões pelos grupos, de forma orientada pelo 

professor (40 minutos); 

5. Feedback pelo professor dos principais pontos discutidos (15 minutos). 

É importante que o professor oriente os alunos a tomar notas, destacar e tirar suas 

dúvidas durante a aplicação do caso, visando absorver e compreender de forma eficiente o 

conteúdo abordado. Além disso, sugere-se que o professor estimule os discentes a fazerem 

conexões com seus conhecimentos pré-estabelecidos.   

 

3.6 Sugestões de questões 

 

As questões apresentadas a seguir podem ser utilizadas para a avaliação da 

compreensão pelos estudantes, além de serem norteadoras para a discussão do caso.  

1. Como a construção de uma proposta de valor pode ser enriquecida pela estrutura do 

modelo CANVAS? 

2. Como a conversa com os clientes auxilia no processo de criação de um modelo de 

negócios? 

3. Como o conhecimento das dores dos clientes pode ajudar no desenvolvimento do 

modelo de negócios? 

4. Como a dupla poderia otimizar seu modelo de negócios? 

5. Quais foram os principais erros cometidos pela dupla? 

6. Quais pontos a dupla deixaram de observar para ser possível a real implementação do 

negócio? 

7. Para transformar o modelo de negócios em uma plataforma, os passos tomados pela 

dupla foram adequados? 



 

 

8. A estratégia adotada pela dupla para começar a sua atividade foi adequada? Caso não, 

qual seria a mais adequada neste caso? 

9. Qual o principal desafio para a criação de um modelo de negócios? 

10. Essa ideia é viável? 

 

3.7 Sugestão de teoria sobre o caso 

3.7.1 Modelo de negócios 

 

Os padrões de modelos de negócios originalizaram para suprir a necessidade de 

profissionais do campo de tecnologia da informação (TI) em compreenderem o negócio e a 

organização, para assim desenvolverem soluções em seu campo de forma condizente e 

orientada ao mercado (MARTINS et al., 2019). Os autores da literatura gerencial 

aproveitaram desse desenvolvimento para conduzir um entendimento mais abrangente e 

integrado do negócio e suas partes lógicas, de modo a fortalecer ou melhorar o planejamento 

estratégico, podendo até substituí-lo e fornecendo uma visão mais simplificada e facilitada da 

elaboração do plano de negócios (AMIT e MASSA, 2010; ABRAHAM, 2013; MARTINS et 

al., 2019). Dessa forma, o autor Osterwalder (2004) pontua que essa abordagem fornece um 

instrumento para compreender, mapear e compartilhar a lógica de criação de valor de um 

negócio ou plataforma.  

 Um exemplo desse tipo de ferramenta é o Business Model Canvas (OSTERWALDER 

e PIGNEUR, 2011). Os autores definem um modelo de negócios como descrição da lógica de 

criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização. Este modelo é descrito em 

nove componentes básicos que mostram a lógica de como uma organização pretende criar 

valor. O modelo de negócios é um esquema para a estratégia ser implementada através das 

estruturas organizacionais dos processos e sistemas. Segundo Osterwalder & Pigneur (2011), 

os nove componentes de um modelo de negócio cobrem as quatro áreas principais de um 

negócio, ou seja, os clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. Os nove 

componentes são:  o segmento dos clientes, proposta de valor, canais, relacionamento com os 

clientes, fontes de receita, recursos principais, atividades chaves, parcerias principais e 

estruturas de custo. Esses componentes mostram a lógica como uma organização promove a 

criação de valor.  

 Para Blank e Dorf (2012), o segmento de clientes define os diferentes grupos de 

pessoas ou organizações que uma empresa pretende servir. Este segmento deve ser observado 

sob a ótica de que os consumidores não existem para a empresa, mas sim a empresa que existe 

para eles. Além disso, uma organização serve a um ou diversos segmentos de clientes, sendo 

necessário que o proprietário identifique quem são esses clientes, o que eles querem comprar, 

onde eles estão, a condição social desses clientes e o perfil deles. A organização deve tomar 

uma decisão sobre quais segmentos serão servidos e quais serão ignorados. Após a decisão ser 

tomada, um modelo de negócios pode oferecer uma melhor compreensão para as necessidades 

dos clientes específicos (OSTERWALDER e PIGNEUR, 2011). 

A proposta de valor busca resolver os problemas do cliente e satisfazer suas 

necessidades (BLANK e DORF, 2012). Osterwalder e Pigneur (2011), afirmam que esse 

segmento é o motivo pelo qual os clientes escolhem uma empresa ou outra. Este segmento é 

responsável em solucionar um problema ou necessidade de um cliente. É necessário 

relacionar uma proposta de valor para cada segmento de clientes que uma empresa possui. 

Sendo assim, cada proposta de valor vai suprir as necessidades de um segmento específico. 



 

 

Ela consiste em três componentes: as características de produtos ou serviços que estão sendo 

ofertados, o ganho que está sendo gerado, e a dor que está sendo resolvida. Blank e Dorf 

(2012) pontua que a proposição de valor é apenas uma palavra elegante no modelo de 

negócios para avaliar o que está sendo construído. A proposta de valor caminha junto com o 

segmento dos clientes. E essa relação é mediada pela adequação ao mercado do produto 

(referente ao termo em inglês product market fit). Essa relação busca encontrar o equilíbrio 

entre o nível mínimo de produto viável e os tipos de clientes.  

Os canais de distribuição estão relacionados com a forma na qual uma empresa se 

comunica e alcança os seus clientes, ou seja, são os meios no qual o produto ou serviço são 

levados para os clientes para entregar uma proposta de valor (OSTERWALDER e PIGNEUR, 

2011). Os canais são o ponto de contato dos clientes e desempenham um importante papel na 

experiência geral. Os autores colocam que os canais possuem algumas funções, como:  

ampliação do conhecimento dos clientes sobre os produtos e serviços da empresa; ajuda os 

clientes a avaliarem a proposta de valor de uma empresa; permitir que os clientes adquiram 

produtos e serviços específicos; levar uma proposta de valor aos clientes; e fornece suporte ao 

cliente após a compra. Uma empresa possui três diferentes tipos de canais para alcançar seus 

clientes através de canais particulares, canis em parceria ou uma mistura de ambos. Canais 

particulares podem ser diretos ou indiretos. Canais de parceria são indiretos e abrangem toda 

uma gama de opções, como os canais de distribuição de empresas do atacado, revenda ou sites 

parceiros. Os canais de parceria levam a margens de lucro menores, mas permitem que uma 

organização expanda o alcance e se beneficie da força dos parceiros (BLANK e DORF, 

2012). 

O relacionamento com os clientes descreve os tipos de relações que uma empresa 

estabelece com os segmentos de clientes específicos (BLANK e DORF, 2012). Uma empresa 

deve definir o tipo de relação que deseja estabelecer com cada segmento de clientes. Esses 

podem ser guiados pela conquista dos clientes, retenção do cliente ou ampliação de vendas 

(OSTERWALDER e PIGNEUR, 2011). Blank e Dorf (2012) colocam que o principal 

objetivo desse bloco é captar, manter e multiplicar os clientes. A captura é como o 

proprietário de fato adquire clientes e os faz comprar o seu produto. O manter está 

relacionado com a forma que os proprietários mantêm os clientes por longos períodos, ao 

invés de perder aqueles que eles gastaram tempo e dinheiro para capturar. E o crescer, está 

relacionado com as estratégias que as empresas adotam para manter os clientes já 

conquistados e conquistar novos a partir desses clientes. Para isso, é necessário que os 

proprietários conheçam o arquétipo ou a persona de clientes que eles querem capturar. 

As fontes de receita representam o dinheiro que uma empresa gera a partir de cada 

segmento de cliente, ou seja, os custos devem ser subtraídos da renda para gerar o lucro 

(OSTERWALDER e PIGNEUR, 2011). Blank e Dorf (2012), diferenciam o modelo de 

receitas e de precificação. Uma fonte de receita é a estratégia que a empresa usa para gerar 

dinheiro para cada segmento dos clientes. Já o modelo de precificação, são as táticas que o 

proprietário da startup usa para determinar o preço em cada segmento de clientes. Para 

determinar a precificação, os proprietários devem questionar qual o valor os clientes estão 

dispostos a pagar pelo produto ou serviço e quanto eles estão pagando e de que forma essa 

ocorrendo esse pagamento. 

Os recursos principais descrevem os recursos mais importantes para o funcionamento 

do modelo de negócios. Sendo assim, cada modelo de negócios demanda os recursos 

principais. Esse segmento permite que uma empresa crie e ofereça a proposta de valor, 



 

 

alcance mercados, estabeleça o relacionamento com os clientes e obtenha receitas. Este 

segmento pode ser categorizado como físico, intelectual, humano e financeiro. E por fim, eles 

podem ser possuídos ou alugados pela empresa ou adquirido de parceiros-chave 

(OSTERWALDER e PIGNEUR, 2011).  

As atividades chave descreve as ações de maior importância que uma empresa deve 

realizar, com o objetivo de fazer o modelo de negócios funcionar. Essas atividades são as 

ações mais importantes que uma empresa deve executar para operar com sucesso no mercado 

(OSTERWALDER e PIGNEUR, 2011).  

O bloco das parcerias principais descreve a rede de fornecedores e os parceiros que 

põem o modelo de negócios para funcionar. Blank e Dorf (2012) pontuam que o interessante 

sobre os parceiros é que eles são outras empresas que podem fornecer recursos. Uma parceria 

pode trazer três diferentes recursos para as empresas. O primeiro, é que com a parceria elas 

podem chegar mais rápido no mercado, porque a parceria pode facilitar esse processo. O 

segundo, é que a parceira pode maximizar o uso do capital, ou seja, elas permitem capitalizar 

o conhecimento exclusivo do cliente ou especialidade de outros. A terceira, é a obtenção do 

conhecimento ou expertise dos clientes pelos parceiros. É possível distinguir entre quatro 

tipos de parcerias: alianças estratégicas entre não competidores; coopetição; joint ventures; e 

relação entre comprador-fornecedor para garantir suprimentos confiáveis.  

Por fim, a estrutura de custos descreve todos os custos envolvidos na operação de um 

modelo de negócios. Este segmento descreve os custos mais importantes envolvidos na 

operação de um modelo de negócios específico. Dessa forma, o objetivo desse segmento é 

criar e oferecer valor, manter o relacionamento com os clientes e gerar receitas incorrem em 

custos (OSTERWALDER e PIGNEUR, 2011). 

Após o preenchimento de todos os nove itens do modelo de negócios, Finocchio 

(2013) propõe que seja realizado um conjunto de verificações pré-determinadas e que são 

feitas em uma sequência coesa, buscando identificar e resolver os problemas estruturais, esse 

processo foi denominado de protocolo de integração. Para isso, é necessário que a proposta de 

valor esteja concisa. 

 

3.7.2 Plataforma de negócios 

Outro tópico que emerge sobre a modelagem de negócios, é o conceito das 

plataformas. As plataformas são um novo modelo de negócios que utilizam tecnologias para 

unir pessoas, organizações e recursos em um ecossistema interativo. Sendo assim, são 

infraestruturas que viabilizam interações entre os usuários, visando a criação de valor entre os 

produtores e consumidores externos. A finalidade de uma plataforma é estabelecer o contato 

direto entre os usuários, facilitando a troca de bens ou serviços, gerando assim a criação de 

valor para todos os participantes (Parker, Alstyne & Choudary, 2016). 

As plataformas estão revolucionando as estruturas dos negócios. Muitas das empresas 

tradicionais, denominadas de pipeline, estão migrando para o mundo da plataforma, visando 

intensificar a criação de valor e de fornecimento. Essas são consideradas uma nova tendência 

para os atuais e futuros negócios (Parker, Alstyne & Choudary, 2016). 

As plataformas apresentam algumas características básicas, conforme apresentado na 

tabela 1.  
Tabela 1: Características básicas de uma plataforma 

Plataformas 

A finalidade de uma plataforma é criar um contato direto entre os usuários, 

facilitando a troca de bens ou serviços, gerando assim uma criação de valor para 

todos os participantes. O crescimento de uma plataforma ocorre de forma rápida, 



 

 

pois ela trabalha com recursos que não possuem.  

Efeitos de rede 

As plataformas exploram as economias de escala do lado da demanda, ou seja, 

quanto maior o número de usuários na plataforma, menor vai ser o valor repassado 

para eles. Podem existir quatro tipos de efeito de rede: efeitos diretos positivos e 

negativos, e efeitos indiretos positivos e negativos. Além disso, existe uma 

diferenciação entre os efeitos de rede, com os efeitos de preço, marca e outros.  

Arquitetura 

O arranjo de uma plataforma ocorre por meio da interação básica, que é composta 

pelos participantes, unidade de valor e filtro. Para garantir a interação básica, uma 

plataforma possui três funções básicas que é a atração, facilitação e pareamento.  

Disrupção 

As plataformas estão revolucionando as maneiras de conduzir um negócio. Dado as 

características revolucionárias, elas estão ultrapassando as empresas tradicionais em 

relação a criação de valor. Dessa maneira, muitos dos fundamentos dos negócios 

precisaram ser revistos, para se adequarem a esses novos modelos de negócio. 

Sendo assim, muitas empresas tradicionais estão modificando sua estrutura de 

negócios para se adaptarem ao mundo das plataformas.  

Lançamento 

Existem oito maneiras de uma plataforma lançar suas atividades no mercado, que 

são: estratégia de seguir o coelho, estratégia da carona no sucesso alheio, estratégia 

de semear, estratégia da marquise, estratégia de focar um único lado, estratégia do 

produtor evangelista, estratégia de adoção big bang e estratégia do micromercado. 

A velocidade de expansão de uma plataforma pode ser maximizada por meio de um 

crescimento viral que depende de quatro elementos, que são o emissor, a unidade 

de valor, a rede externa e o receptor.   

Monetização 

A monetização de uma plataforma está relacionada com a captura de uma porção 

do valor excedente criado. Para isso, podem ocorrer cobrança de taxa por transação, 

cobrança por acesso, cobrança por acesso incrementado e cobrança por curadoria 

incrementada. Além disso, os proprietários têm que decidir quem vai ser cobrado, 

visto que diferentes usuários vão desempenhar papéis diferentes na plataforma e a 

cobrança excessiva pode gerar efeitos de rede negativo.  

Abertura 

Os proprietários precisam enfrentar três tipos de decisão para abrirem sua 

plataforma, essas são: referentes à participação do gestor e/ou patrocinador; 

participação do desenvolvedor; e a participação do usuário.  

Governança 

É necessário a aplicação da governança, uma vez que os mercados livres são 

propensos a falhas de mercado, como assimetria de informações, externalidades, 

risco e poder de monopólio. As ferramentas para a governança das plataformas 

incluem leis, normas, arquitetura e mercados.  

Métricas 

Dado a finalidade de uma plataforma, as métricas das empresas tradicionais não 

demonstram mais o desempenho efetivo das startups. Dessa forma, as métricas da 

plataforma devem traduzir a taxa de sucesso de interação e os fatores que 

contribuem para esse feito. Diferentes métricas são usadas em cada fase de 

desenvolvimento de uma plataforma.   

Estratégia 

A competição na plataforma ocorre em três níveis: plataforma contra plataforma, 

plataforma contra parceiro e parceiro contra parceiro. A cooperação e cocriação 

possuem mais importância do que a competição. 

Política 

Esses novos modelos de negócio envolvem questões regulatórias específicas do 

mundo das plataformas, que incluem acesso, compatibilidade, precificação justa, 

privacidade, segurança dos dados, controle nacional sobre os recursos de 

informação, questões tributárias e legislação trabalhista.  

O futuro das 

plataformas 

O modelo de plataformas está revolucionando o mundo dos negócios, essas 

transformações continuarão a transformar diversos setores nas próximas décadas, 

como educação, saúde, energia e serviços financeiros. A forte adesão e acesso à 

internet vai agregar conectividade e poder às plataformas, ligando as pessoas e 

equipamentos de diferentes maneiras, intensificando assim a criação de valor para 

ambos os lados.  

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Parker et al. (2016) 

 



 

 

3.8 Leitura sugerida 

  

Para maior efetividade do ensino sobre a temática, recomenda-se a leitura antecipada 

dos seguintes livros. 

 

BLANK, Steve; DORF, Bob. The startup owner's manual: The step-by-step guide for 

building a great company. BookBaby, 2012. 

CONSTABLE, Giff. Talking to humans. Giff Constable, v. 1, p. 71, 2014. 

OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. Business model generation: inovação em 

modelos de negócios. Alta Books, 2011. 

PARKER, Geoffrey G.; VAN ALSTYNE, Marshall W.; CHOUDARY, Sangeet 

Paul. Plataforma: a revolução da estratégia. Alta Books, 2019. 

 

Além disso, sugere-se que os discentes assistam os vídeos do autor Steve Blank sobre 

o modelo CANVAS. 

 

BLANK, Steve. (UDACITY). Intro to computer Science| Udacity, 19 de outubro de 2012. 

Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=XYuvo4Vr8Tw&list=PLAwxTw4SYaPnxzSuovATBMr

NowGaaEBmW&index=157>. Acesso em: 06 de julho de 2021. 
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UM MERCADO EM CRESCIMENTO E O DESAFIO DE 

MINUANO: ALCANÇAR DESTAQUE NO PDV ATRAVÉS 

DA EXECUÇÃO  

Bruna Cordeiro 

Denise Mitiko Murasaki 

 

Resumo: O mercado de limpeza tem experimentado resultados positivos nos últimos anos, 

principalmente devido a um consumo impulsionado pela pandemia. O Brasil ocupa posição de 

destaque e, ainda, com cenário de projeções até 2025. Nesse cenário, este Caso de Ensino, com 

viés do empreendedorismo, tem por objetivo possibilitar que os estudantes prponham formas 

da marca se destacar no ponto de vendas através de seus benefícios, bem como desenvolvam 

estratégias para capturar o shopper em sua jornada de compra. 

 

Palavras-chave: Trade Marketing; Mercado de Produtos de Limpeza; Execução de Ponto de 

Vendas. 

 

1 Caso de Ensino 
 

Uma estudiosa das marcas é assim como Teresa se define profissionalmente. Demorou 

muito tempo até ela ter a convicção e segurança para preencher formulários de check in de 

hotel, de pesquisas de satisfação, enfim, todo o tipo de ficha cadastral, com essa definição. Ao 

longo dos anos em que se dedicou a estudá-las, tanto no mestrado quanto no doutorado, Teresa 

chegou a conclusões muito relevantes que contribuíram para levá-la ao desafio que poderá 

assumir daqui para frente.  

Outro fator, que certamente contribuiu, é a experiência pregressa de Teresa com 

empreendedorismo e inovação. Teresa se destacou como jovem líder no ranking da ACE 

Startups, uma empreendedora de sucesso que trouxe contribuições relevantes para o seu setor 

de atuação: o varejista.  

Na entrevista para sua nova posição, como Gerente de Trade Marketing da Minuano, um 

dos entrevistadores, também interessado no tema, quis explorar com Teresa um pouco mais 

sobre a sua jornada acadêmica. Quais as conclusões a respeito das marcas a que ela chegou na 

sua pesquisa e que poderiam ser válidas para seu novo desafio? 

Teresa então começou a fazer o que mais ama, em plena entrevista, “palestrou” sobre o 

tema: 

 - Veja, Ricardo, as marcas evoluíram ao longo dos séculos, pois passaram de simples 

gravações em objetos para um conjunto simbólico de identificação comercial que influencia 

desejos e hábitos de consumo. As primeiras marcas das quais se têm conhecimento na história 

nasceram dessa necessidade, a de gravar a origem dos produtos.  

Isso remonta às antigas civilizações da região do Mediterrâneo que fabricavam peças de 

olaria e de cerâmica. Era hábito deixar impressões digitais ou pequenos símbolos básicos como 

estrelas ou cruzes para que indicassem a origem das peças. 

 O sentido comercial da marca veio apenas no Século XI, com uma sociedade marcada 

pela divisão de trabalho e com atividades comerciais feitas à distância. Como o produtor não 

vendia diretamente ao consumidor, a marca era uma ligação entre a origem e o destinatário, e 

fincava um contrato de qualidade. 



 

 

 Nos séculos XVII e XVIII, ficou mais compreensível a expansão do uso de marcas com 

peças de porcelana, tapeçaria e mobílias que queriam indicar qualidade de fabricação, 

principalmente na Europa. Em consequência, apareciam normas que tentavam controlar a 

utilização verdadeira das marcas, além de evitar os primeiros “plágios”, para estabelecer 

confiança na produção e na entrega. 

 A partir do século XIX, com a Revolução Industrial, a utilização das marcas passa se 

ser mais utilizada, pois proporcionaram produções em larga escala e a expansão à distribuição 

de produtos. As grandes marcas datadas desse tempo são, por exemplo, a Heiz (1869), a Coca-

Cola (1886) e a Quaker (1887).  

As marcas foram ainda mais impulsionadas ao mercado depois da Segunda Guerra 

Mundial, com a chegada de novos produtos e com a revolução dos sistemas de comunicação 

em massa. Assim, com a evolução das atividades comerciais, foi-se percebendo que as marcas 

poderiam ter um valor econômico simbólico nas práticas sociais. Além disso, os consumidores 

valorizavam as marcas registradas porque significava uma segurança de receber pelo que se 

pagou. É nesse momento em se tem início uma relação de confiança com a marca. 

 Atualmente, considera-se que a marca também é um símbolo que pode atribuir uma 

personalidade e pode construir relacionamentos com os seus públicos. Não é à toa que é tão 

importante registrar uma marca, definir o seu posicionamento e gerir o seu desempenho no 

mercado, pois a marca tem valor, conceito que sabemos bem, o de brand equity.” 

 Teresa percebe o interesse de seu entrevistador, e para concluir, traz à tona o quanto 

está animada com seu novo desafio:  

- Considerando que as marcas podem transmitir mais do que atributos físicos dos 

produtos e serviços, podem evocar emoções nos consumidores, por isso estou muito animada 

para unir meus conhecimentos em Marketing e em Trade Marketing, para fazer enfrentar o 

desafio de Minuano.  

   - Perfeito, Teresa, muito bom perceber seu brilho nos olhos quando traz assuntos que 

serão de tanta importância no seu desafio. E me fale um pouco sobre o nosso mercado, de 

limpeza.  

Foi a deixa que Teresa esperava, passou a trazer tudo o que havia acumulado de 

experiência ao longo da sua carreira e suas atualizações mais recentes, registradas em uma 

apresentação com informações escritas e gráficos, corroborando os dados: 

O mercado global de produtos de limpeza doméstica, em 2020, registrou um crescimento 

de 8,4% em relação a 2019, chegando a US$ 166,461 bilhões, de acordo com a Euromonitor 

International1, que prevê que as vendas atinjam US$ 185,860 bilhões em 2025, um aumento de 

11,7% em cinco anos. Em anos anteriores a 2020, registrava-se incremento de vendas de 4,8% 

em média.  

Hoje o país que domina o mercado são os Estados Unidos com o melhor resultado em 

vendas – 11,1%, com US$ 33,849 bilhões, ocupando assim a liderança do ranking global. 

Quanto ao Brasil, com elevação de 8,5% e US$ 5,084 bilhões, acompanhou o crescimento 

global em 2020 e encontra-se na 6ª posição do ranking. Porém, a previsão é que nos próximos 

5 anos o país poderá ultrapassar a Alemanha e a Índia e assumir o quarto lugar, caso se confirme 

o crescimento esperado de 18% até 2025 (Euromonitor, 2020): 
 

Figura 1: Ranking Global de Produtos de Limpeza  

 
1 Disponível em: https://householdinnovation.com.br/tag/euromonitor/ Acesso em: abril. 2022 

https://householdinnovation.com.br/tag/euromonitor/


 

 

 
Fonte: Euromonitor, 2020. 

Os entrevistadores estavam interessados, acompanhando com muita atenção a 

apresentação de Teresa, que prosseguiu: 

 - Dentro das categorias, pode-se destacar como melhor desempenho no Brasil os 

produtos lava-louças, tanto para lavagem manual com em lavadoras, que cresceram 16,4% 

2020 em comparação com 2019 (cf. figura 2). Em termos de fabricantes, tem-se que a Unilever 

que é a detentora da liderança no ranking nacional de vendas, com 25.9% de participação do 

mercado.  

É bom atentarmos para o fato de que o grupo tem investido em vários lançamentos nos 

últimos anos, entre eles a ampliação da linha Cif e a entrada da marca Omo em desinfetantes e 

lenços umedecidos de limpeza.  

Já a Ypê lidera o mercado de detergentes lava-louças e ampliou sua linha de desinfetantes 

e de limpadores, outro fator que devemos levar em consideração. Além disso, a Reckitt, 

referência em limpadores com a marca Veja, trouxe para o Brasil em 2019 a marca Lysol de 

desinfetante, compondo a lista de mais um player importante.  

Abaixo a participação de mercado dos top três fabricantes: 

 
Figura 2 – Participação de Mercado (Top 3 Fabricantes) 

 
Fonte: Euromonitor, 2020 

 

Quanto às marcas mais escolhidas para consumo pelos brasileiros em 2021, temos um 

bom trabalho pela frente. Isso porque, se olharmos exclusivamente para produtos de limpeza, 

temos a marca Ypê em primeiro lugar, seguida por Omo, Tixan e Brilhante. Em 5° lugar, 

https://householdinnovation.com.br/tag/unilever/
https://householdinnovation.com.br/tag/ype/
https://householdinnovation.com.br/tag/reckitt/


 

 

aparece a marca Bombril; em 6°, Limpol e em 7° lugar aparece a marca Minuano (Kantar, 

20222).   

Para elaborar o ranking, a empresa avaliou trezentas e cinquenta (350) marcas e o 

consumo de 11,3 mil lares. Esses lares representam 82% da população domiciliar e 90% do 

potencial de consumo do Brasil.  

Além disso, a métrica do estudo levou em conta aspectos como o alcance da marca, 

bem como a frequência com que é escolhida e a população3. 

Para finalizar sua apresentação, Teresa apresentou sua visão sobre o mercado e a 

pandemia. Prosseguiu:  

- Não podemos deixar de vincular a pandemia com o mercado que estamos tratando 

aqui, pois com ela novos hábitos foram inseridos em nossa sociedade como, por exemplo, o 

home office e o aumento do uso da cozinha, consequentemente, mais demanda por limpeza 

nesse ambiente da casa. As pessoas passaram a buscar por produtos ainda mais eficientes para 

combater germes e bactérias em suas residências.  

Teresa destaca um trecho da entrevista que o gerente de marketing da Flora, João 

Gandolfi, fez para a Revista H&C (Household e Cosméticos):  
 

Observamos uma mudança significativa nos hábitos de consumo devido à pandemia, 

que se refletiu na dinâmica e desempenho do setor. As pessoas passaram a priorizar 

mais os benefícios dos produtos, como propriedades bactericidas, e notamos aumento 

no volume adquirido dos itens, seja pela maior frequência da limpeza da casa ou 

dosagem na hora de uso, seja pela busca por embalagens tamanho família que 

oferecem economia em um momento que os orçamentos ficaram mais restritos4  

Percebe-se que a indústria de produtos de limpeza trabalhou para atender a esse 

aumento da procura por produtos multibenefícios e com propriedades desinfetantes, como os 

produtos que a marca Minuano, da Flora, lançou com agilidade frente ao novo cenário ao longo 

de 2020 e 2021.  

Os entrevistadores agradecem:  

- Obrigado Teresa, entraremos em contato. Algumas semanas depois, Teresa recebeu a 

notícia de que havia sido contratada e ficou extremamente motivada ao saber qual seria o seu 

novo desafio. 

 

1.1 Desafio 

 

Com todas as alterações observadas no setor de limpeza, maior dinamismo e novos 

hábitos de consumo, é preciso que Minuano adote uma postura inovadora, para se manter forte 

nessa categoria.  

A marca precisa entender o fato de que os novos hábitos adquiridos com higiene da 

casa durante a pandemia, devem permanecer porque é uma percepção comum de todo 

consumidor que intensificar o cuidado pessoal, com suas roupas e sua casa, é e sempre será, 

benéfico.  

Fato é que a Minuano lançou quase vinte produtos nos últimos dois anos, e boa parte 

dessas novidades combinam propriedades desinfetantes e bactericidas, tão valorizadas para o 

 
2 Disponível em: https://www.kantar.com/brazil/campaigns/wp/2022/brandfootprint-brasil Acesso em: abr. 

2022. 
3 Disponível em: https://www.poupardinheiro.com.br/marcas-mais-consumidas-pelo-brasileiros Acesso em: abr. 

2022. 
4 Disponível em: https://revistahec.com.br/produtos-desinfetantes-e-bactericidas-valorizados/ Acesso em mai. 

2022 

https://www.kantar.com/brazil/campaigns/wp/2022/brandfootprint-brasil
https://www.poupardinheiro.com.br/marcas-mais-consumidas-pelo-brasileiros
https://revistahec.com.br/produtos-desinfetantes-e-bactericidas-valorizados/


 

 

home care, especialmente diante dessas mudanças de comportamento e novas necessidades de 

consumo.  

Mas o lançamento de novos produtos não tem sido suficiente para fazer frente à 

concorrência, é preciso ter alguém de espírito empreendedor e que consiga alavancar a 

percepção da marca no ponto de venda.  

Agora Teresa está diante de um novo desafio: como valer-se da sua experiência como 

empreendedora no setor varejista para fazer crescer uma marca consolidada como Minuano, 

através de uma execução no ponto de venda? É dizer: como Minuano pode crescer o seu 

negócio em receita e volume através de execução no ponto de vendas?  

 

2 Notas de Ensino 
 

2.1 Objetivos educacionais e utilização recomendada 

 

Este Caso de Ensino tem por objetivo pedagógico potencializar a experiência do aluno 

e acelerar a consolidação de teorias aprendidas nos anos anteriores, subordinando a teoria à 

prática, mediante a proposição de um plano de ação para Minuano.  

O objetivo norteador é guiar os estudantes ao confronto direto com os desafios do dia a 

dia real do negócio de Minuano, que está sendo desafiada a crescer o seu negócio em receita 

volume da marca através de execução no ponto de vendas. 

Portanto, baseado em novos hábitos de consumo, no aumento significativo no mercado 

de limpeza e na expectativa de crescimento no Brasil, este Caso de Ensino tem por objetivo 

ressaltar a importância que a execução dos produtos através dos canais de vendas tem nos 

resultados das marcas. 

A venda de produtos no varejo é a responsável por providenciar mercadorias e serviços 

desejados pelos consumidores (Las Casas, 2006). Além disso, 85% das compras são decididas 

no ponto de vendas (Blessa, 2006).  

De acordo com Rasquilha (2006), a visibilidade, promoção e exposição de um produto 

são tão ou mais importantes do que qualidade ou notoriedade, fato este gerador do número 

apresentado acima. 

Existem estratégias que auxiliam na exposição e, consequentemente, no aumento de 

sell out de Minuano, e tais estratégias são disseminadas pelo departamento de Trade através da 

Execução no ponto de venda (Motta; Santos; Serralvo, 2017). O intuito é conduzir os estudantes 

para aprendizagem de cada uma delas: 

 

(i) Ganho de espaço de gôndola: ter um mix completo de produtos para cada vez 

mais garantir e conquistar espaço na gôndola; 

 

(ii) Apostar em execuções diferentes: destacar os produtos da categoria contribui 

para o processo decisório de compra do consumidor; 

 

(iii) Utilizar materiais de merchandising e Pontos Extras: os materiais de ponto de 

venda auxiliam na visibilidade dos produtos na Execução. 

Todos os pontos citados acima fazem parte da inteligência do trade marketing, e é 

importante destacar a sua história. Em “Trade Marketing: estratégias de distribuição e execução 

de vendas”, Cônsoli e D’Andrea (2011) recapitulam a história do trade marketing. Não existem 

registros oficiais do seu surgimento, mas há três versões bastante abordadas pela literatura. 



 

 

A primeira delas trata do início do trade marketing nos Estados Unidos na década de 

1990, mais precisamente na Colgate-Palmolive, que buscava a integração das funções nos 

departamentos de marketing e vendas.  

A segunda versão remonta à Europa e afirma que os primeiros departamentos de trade 

marketing surgiram entre 1980 e 1990 em resposta à crise econômica para aqueles que queriam 

mais eficiência para os canais de venda.  

Por fim, na terceira versão, o surgimento teria sido no cenário brasileiro, onde as coisas 

começaram a esquentar após a implantação do Plano Real, em 1994. O desenvolvimento do 

setor no país também não está associado a nenhuma empresa específica. Ou seja, não existe 

uma versão oficial para a história do trade marketing no Brasil. No entanto, três empresas 

tiveram o momento catalogado, oficializando este desenvolvimento.  

 

1995 | Kolynos 

Mais tarde adquirida pela Colgate-Palmolive, a Kolynos implantou a área de trade 

marketing com o intuito de “realizar trabalhos com um conjunto de clientes do varejo para 

aumentar a lucratividade dos negócios.” 

 

1997 | Nestlé 

Efetivamente implantado em 1997, porém embrionário desde 1994, o trade marketing 

na Nestlé surgiu como uma saída para resolver problemas de comunicação entre a empresa e 

seus clientes.  

Para resolver a questão, a empresa percebeu que era preciso melhor compreender as 

necessidades dos intermediários, a fim de desenvolver trabalho conjunto na promoção de seus 

produtos. 

 

1998 | Unilever 

A história do trade marketing na Unilever começou em 1998, quando a empresa ainda 

se chamava Gessy Lever. O departamento tinha como responsabilidade, entre outras, a análise 

do canal de vendas em que cada cliente da indústria estava inserido, contemplando o 

gerenciamento das estratégias, o monitoramento de desempenho nos canais, a promoção de 

eventos para as marcas e a organização de eventos junto a associações de classe. 

 

Podemos afirmar, portanto, que o trade marketing foi pouco a pouco tomando forma 

nas organizações brasileiras para resolver questões relacionadas à execução de ações 

de merchandising e promoção no PDV.  

Outras causas comuns incluem excesso de marcas e produtos, falta de espaço para 

exposição nas gôndolas, fortalecimento dos intermediários, especialização dos canais de 

vendas, infidelidade do consumidor devido à quantidade de marcas e ofertas, market 

share competitivo e a prática de hard discounts. 

Toda mudança gera atritos e exige adaptações. Foi o que aconteceu entre os anos 2000 

e 2010 – uma década de ajustes imprescindíveis após o crescimento da estrutura nas empresas. 

Dados históricos nos mostram que o trade marketing brasileiro era como um Frankenstein. Um 

tal de ‘emenda e costura’ sem fim. 

Durante esse período, as áreas de marketing, vendas e trade pisavam em terrenos férteis, 

porém ainda inexplorados, fato que gerou inegável confusão sobre as responsabilidades de cada 

uma. 

Com mindset voltado ao sell out, o trade marketing é hoje entendido como a soma de 

todas as atividades que podem ser aplicadas para influenciar o shopper – que, aliás, já leva 

consigo um conceito diferente, graças ao digital. Já não se fala mais em PDV, mas em PDX. A 

https://clubedotrade.com.br/blog/o-que-e-merchandising/


 

 

jornada de consumo é outra. Quem deseja manter o diferencial competitivo precisa se adaptar 

constantemente.  

Impõe-se, diante disso, o desafio à Minuano, uma marca tradicional, há 35 anos atuante 

no mercado de limpeza, e que compõe o portifólio da Flora do grupo JBS. 

Assumir esse desafio requer entender que a história do trade marketing não tem um 

ponto final. Ela continua e continuará por muito tempo, em constante desenvolvimento, com 

muitos desafios, surpresas, mudanças e a contínua necessidade de suprir expectativas de um 

mercado cada vez mais exigente. 

Como dito acima, os canais de vendas são de extrema importância para o trade 

marketing, portanto, como facilitador de estratégia existe o trade marketing mix, um composto 

customizado do marketing mix, porém com foco em canais de distribuição. 

 Daí a importância de serem considerados e trabalhados os principais elementos do trade 

marketing mix: 

 

(i) Produto – Embalagem primária e secundária adequada ao perfil dos consumidores 

atendidos pelo canal de distribuição  

 

(ii) Preço – Política de preços por canal de distribuição, que assegure a coerência entre 

os canais e os preços mais competitivos ao consumidor 

 

(iii) Praça – Ações táticas, merchandising, ações cooperadas 

 

 

(iv) Promoção – Canais atendidos, papel dos canais, metas de distribuição por canal, 

quais grades clientes serão atendidos e nível de serviço prestado por canal. 

Valer-se daquilo que a experiência de uma marca já consolidada no mercado traz como 

know how, aproveitando-se da oportunidade que as mudanças do mercado, concorrência e 

novos hábitos de consumo exigem, é uma ótima oportunidade para introduzir no dia a dia 

dessas marcas, estratégias inovadoras que alavanquem seus resultados em receita e em volume. 
 

2.2 Indicação de estrutura para aplicação 
 

Para desenvolvimento do presente Caso de Ensino, propõe-se que sejam as atividades 

realizadas de acordo com as etapas adotadas no dia a dia das organizações: diagnóstico, 

estratégia e plano de ação.  

O primeiro passo é a leitura crítica do Caso em uma interação entre professor e 

estudantes durante a qual os estudantes devem ser incentivados a realizar pesquisas sobre 

marca, consumidor, companhia e mercado. Recomenda-se que sejam as aulas teóricas 

intercaladas com as aulas dedicadas para realização de atividades. Todos os esforços da etapa 

do diagnóstico devem estar voltados para a elaboração da SWOT (Evans, 2013). 

Uma vez diagnosticadas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para marketing, 

comercial, produto e supply, passa-se à etapa da estratégia, em que é aconselhada a dedicação 

de tempo para abordagem teórica sobre o conceito de estratégia, bem como para atividades que 

permitam a construção da intenção e dos pilares estratégicos (Mintzberg; Ahlstrand; Lampel, 

2010). Por fim, recomenda-se a dedicação de tempo para a elaboração do plano de ação, que 

responderá ao desafio do negócio, incorporando todos os aprendizados das etapas anteriores. 

 

 

Tabela 1 – Sugestão de atividades pedagógicas  



 

 

Atividades 

Propostas 

Etapas Objetivo da Etapa Tempo de 

Atividade 

1) Propor a 

leitura crítica 

do Caso de 

Ensino 

 

2) Incentivar 

pesquisas em 

bases de 

dados 

relevantes 

 

3) Aula teórica 

e elaborada 

da Matriz 

SWOT  

Diagnóstico Que os alunos sejam 

capazes de sintetizar e 

descrever as principais 

informações e dados que 

indicam problemas e/ou  

oportunidades frente ao 

desafio do caso 

1) 1 aula 

 

2) 2 aulas 

 

3) 8 aulas 

(2aulas por eixo: 

Comercial, 

Marketing, Produto 

e Supply Chain) 

4) Aula teórica 

sobre os 

fundamentos 

da estratégia 

 

5) Elaboração 

da estratégia 

 

 

 

 

 

Estratégia 

 

  

Que os alunos   

possam ser   

capazes de   

elencar as   
principais frentes  de 

atuação a   
serem priorizadas  pelo 

negócio;   
traçar os pilares   

4) 1 aula 

 

5) 3 aulas 

6) Definição e 

construção 

das ações  

 

 

 

Plano de 

Ação  

Que os alunos   
possam elaborar  um 
plano de ação  que 

responda ao  desafio 
proposto 

7) 8 aulas  

( 2 aulas por 

eixo: 

Comercial, 

Marketing, 

Produto e 

Supply Chain ) 

Fonte: Autoras, 2022 

 

2.3 Descrição do papel do professor no fechamento das atividades  

 

Ao professor caberá, ao longo de todas as etapas, auxiliar os estudantes na busca e na 

construção de cenários que sejam de fato relevantes para o negócio e, principalmente, atrelados 

ao desafio proposto (Rocha, 2021).  

Por se tratar de um percurso de aprendizagem longo, encampado por um desafio de 

negócio complexo, é tarefa do professor ser um facilitador dos mais atuantes neste percurso. É 

sua tarefa cuidar para que, ao longo de toda a jornada, fique claro de que forma é possível 

articular diagnóstico, estratégia e plano de ação ao desafio proposto. 



 

 

Além disso, a cada etapa concluída sugere-se que sejam promovidas atividades que 

simulem Consultorias com os demais professores a fim de que os alunos possam (i) exercitar a 

apresentação oral e (ii) receber feedbacks, a partir de múltiplos olhares, para incorporar 

melhorias em suas produções.  

Ao final, sugere-se que seja realizado um evento para incentivar a troca de 

conhecimento entre os estudantes e garantir visibilidade à comunidade acadêmica dos 

resultados alcançados.  
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